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 En un passat no gaire llunyà les cançons populars circulaven amb total normalitat, 

feien part de la vida quotidiana. A més, s’anaven transmetent de generació en generació 

gairebé de manera inconscient, fet que garantia la seva perdurabilitat en el temps. Això 

no obstant, a mesura que la societat anava avançant, moltes persones deixaven de 

transmetre aquestes cantarelles per passar a adoptar-ne d’altres de més modernes. 

Sortosament, alguns estudiosos van captar aquest abandonament de la cultura popular i 

van decidir solucionar aquest problema emprenent tasques de recerca folklòrica que 

ajudarien a mantenir i recuperar tot aquest corpus de materials tan importants.  

A partir del segle XIX molts estudiosos van començar a dur a terme tasques de 

recopilació per a la conservació de tot aquest patrimoni oral que, amb el pas del temps 

i amb la introducció d’elements modernitzadors, s’anava perdent. Hem de destacar 

treballs com el Die Balearen in Wort und Bild geschildert, obra de l’Arxiduc Lluís 

Salvador d’Àustria; la Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas populares de 

Mallorca, d’Antoni Noguera i Balaguer; el Cançoner musical de Mallorca de Josep 

Massot i Planes; el Cançoner Popular de Mallorca, una obra duta a terme per Rafel 

Ginard i Bauçà, entre alguns altres. 

Això no obstant, el present treball no se centra en l’estudi de cap d’aquestes obres 

abans esmentades, sinó que tracta sobre una altra tasca que es va proposar a Catalunya i 

que pretenia fer una recol·lecció de tot el conjunt de materials folklòrics de tots els 

territoris de parla catalana, es tracta de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Com 

veureu, la nostra intenció no és fer un estudi exhaustiu del que fou aquesta gran empresa 

–consideram que les obres de tan gran magnitud són impossibles d’estudiar d’una sola 

tirada–, sinó només aproximar-nos a l’aportació que feren tres pobles.  

Com bé indica el títol que pren aquesta tasca, el treball que a continuació comença 

se centra en l’estudi de les aportacions del poble d’Algaida i els seus llogarets Pina i 

Randa al fons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. És a dir, es tracta de 

l’estudi i l’edició dels materials recopilats en aquests indrets. Hem de saber que una 

petita part d’aquests ítems folklòrics foren plasmats als 21 volums dels Materials de 

l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, publicació que dugué a terme Josep 

Massot i Muntaner; no obstant això, el que aquí ens proposam és fer una passa més: 

donar a conèixer la totalitat d’elements de la cultura popular que van oferir els 

informants dels pobles i també editar-los i fer-ne un petit estudi. A més, aportam 

informació sobre les persones d’aquests pobles que de manera desinteressada i, 
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segurament, sense ser conscients de la importància de la seva participació en el 

projecte, compartiren els seus coneixements de literatura oral amb els encarregats de 

les missions a Mallorca. Pel que fa a la meva opinió, les missions de recerca de l’Obra 

del Cançoner Popular de Catalunya1 en terres mallorquines són unes eixides força 

desconegudes tant pels familiars de les persones que en van fer part com pels 

habitants actuals del poble.  

 Pel que fa a l’estructura, el treball es pot dividir en dos grans blocs: un primer, de 

caràcter introductori, proporciona una informació més general que gira entorn al 

projecte de l’OCPC. I, el segon bloc, se centra en la informació més específica: la 

relació de l’OCPC amb els pobles d’Algaida, Pina i Randa. Aquest segon bloc 

presenta: en primer lloc, una investigació sobre qui van ser els missioners que van dur 

a terme la recollida de materials, l’estudi sobre l’aportació dels pobles al conjunt de 

l’OCPC, el relat del dia a dia dels folkloristes –que anomenam memòries de la missió 

de recerca–, els personatges que ajudaren els missioners, els informants que 

prengueren part en el projecte i, per acabar, una classificació i una edició de tots els 

materials que van aportar els informants.   

En conclusió, amb aquesta tasca podrem conèixer gairebé de primera mà què va ser 

l’OCPC a Algaida, Pina i Randa que ens proporcionarà una mostra de la literatura 

popular que era present als pobles al voltant de l’any 1925. A partir d’aquesta tasca, i de 

totes les que presenten uns objectius similars, ens serà possible fer més extensiva una 

obra de recerca folklòrica que per la seva magnitud potser no és coneguda així com 

mereix. Volem dir que segurament amb estudis d’aquest tipus, l’OCPC deixarà de ser 

un tema únicament tractat pels estudiosos, per ser una obra molt més coneguda arreu del 

país. O, si més no, més coneguda als llocs per on van passar els encarregats de fer la 

recollida d’elements folklòrics en terres catalanes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Utilitzarem les sigles OCPC per parlar de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.  
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2. L’OBRA DEL CANÇONER POPULAR DE CATALUNYA 
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 Algunes disciplines necessiten fer treball de camp per poder ser estudiades i 

desenvolupades en molta més profunditat per poder així recopilar col·leccions i, a més, 

«per preservar elements materials o immaterials que corren algun tipus de risc». 

(VALRIU I GARÍ, 2016: s/p). Els estudiosos que s’inserien dins la disciplina del folklore, 

en un moment donat, van adonar-se de la necessitat de dur a terme aquests tipus de 

treballs. És per això que, a partir de finals del segle XVIII, molts van ser els projectes que 

es van crear amb la intenció de fer recerca de materials de la literatura oral.  

 L’octubre de 1921 s’inicià un dels més ambiciosos projectes de recerca folklòrica 

dels territoris de parla catalana, era la gran empresa que conformaria l’Obra del 

Cançoner Popular de Catalunya liderada pel científic i promotor cultural, Rafael Patxot i 

Jubert amb el suport de la Fundació Concepció Rabell i Cibils –de la qual era 

marmessor– i de l’Orfeó Català. El seu objectiu no era altra que recollir, classificar i 

estudiar, per posteriorment publicar la música i la lletra del major nombre d’ítems 

folklòrics que circulaven per tot el domini lingüístic. Un projecte que, sens dubte, ajudà 

també a la conservació de tot aquest gran patrimoni.  

 Per començar a posar en funcionament la seva idea, Rafael Patxot contactà amb el 

president de l’Orfeó Català, Joaquim Cabot, amb la intenció de demanar-li ajuda per 

organitzar i iniciar ràpidament les missions de recerca. Per aquest fet i per organitzar-se 

de la millor manera possible, a més de fer extensiu aquest projecte, Cabot considerà 

necessari fer una crida per demanar col·laboració a les institucions musicals que es 

relacionaven amb el conreu i la difusió de la literatura popular catalana; com l’Institut 

d’Estudis Catalans, l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, la Secció Folklòrica 

de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, el Centre Excursionista de Catalunya, etc. A més a 

més, foren avisades colles de música i dansa i escoles de música. També, folkloristes, 

músics i literats es van oferir a títol personal per contribuir en aquesta empresa. Tos ells 

foren cridats a participar en una reunió que donaria inici al projecte. Aquesta assemblea 

es va celebrar el dia de Reis de l’any 1922 al Palau de la Música, d’aquesta manera es 

constituí l’OCPC.    

 De resultes de la reunió s’iniciaren les missions de recerca de materials pels distints 

territoris de parla catalana dirigides per l’OCPC. Començaren l’any 1922 i perduraren 

fins l’any 1936. Aquests viatges de recerca folklòrica, els havien de realitzar tres 
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persones: un músic que pogués captar la melodia a l’instant i plasmar-la; un poeta que 

elaborés el text de la composició i un folklorista per poder captar el context en què 

aquestes cançons es cantaven. Això no obstant, els viatges de recollida de materials els 

van acabar fent dues persones: un filòleg o una persona capacitada per a copiar la lletra 

de les cançons de manera ràpida i eficaç, i un músic per a captar la melodia i poder-la 

plasmar a l’instant.   

 Per tant, gran part del material que construeix l’OCPC el formen els resultats dels 

viatges que van dur a terme els missioners; això no obstant, hem de tenir present que 

alguns folkloristes van fer aportacions perquè passessin a formar part del fons de l’Obra 

del Cançoner. Aquestes foren, per exemple: 

«un conjunt amplíssim d’informació que prové dels materials recollits per Marià Aguiló i 

Fuster –conservats en el fons de la Biblioteca de Catalunya– i, a més, els materials proporcionats 

pels folkloristes Rossend Serra i Pagès, Manuel Milà i Fontanals, Pau Bertran i Bros, Francesc 

Pelai i Briz, entre molts d’altres. A aquest conjunt de documents se li afegiria posteriorment la 

documentació que arribava a través de les institucions interessades en la cançonística catalana, 

com per exemple l’Orfeó Català, el Centre Excursionista de Catalunya, l’Arxiu d’Etnografia i 

Folklore de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i, cal destacar també, el material obtingut 

gràcies als concursos anuals convocats sota el lema “Llegendari Popular Català”» (GARÍ, 2015: 

6-7).  

 Amb tot aquest gruix de materials es va posar en funcionament l’oficina de 

l’OCPC. Allà, distints treballadors organitzaven tota la informació que els arribava, ja 

fos la documentació donada per distints folkloristes o el fons que arribava a través de les 

missions. Amb els materials el que es feia eren cèdules per a classificar-los. Aquestes 

fitxes classificatòries portaven sempre una informació que era la següent: el nom del 

col·lector, el nom del cantaire, l’ascendència, el nom de la persona que havia copiat la 

melodia, l’ocasió en què es cantava, els instruments utilitzats, la bibliografia i les 

observacions.  

http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0001163.xml?s.q=Mari%C3%A0+Aguil%C3%B3+i+Fuster#.UdJmV668voA
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rossend_Serra_i_Pag%C3%A8s
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Mostra del patró que seguien els missioners per a l’elaboració de les fitxes. Aquesta captura és presa de la 

contracoberta de la carpeta número 35(C-35) de l’Arxiu de l’OCPC.  

  

 Amb el resultats de les primeres tasques ja van sortir a la llum mostres de la feina 

que es duia a terme a l’OCPC. Així, es publicaren diversos estudis sobre la cançó 

popular catalana i també algunes mostres dels materials recollits pels missioners de 

l’Obra.  

«van sortir els tres magnífics volums de Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, 

sota la direcció de mossèn Joan Puntí i el volum primer del Diccionari de la dansa, dels 

entremesos i dels instruments de música i sonadors tasca coordinada pel mestre Francesc Pujol i 

pel folklorista Joan Amades, amb data fictícia de 1936, amb nombroses referències a Mallorca» 

(BAUÇÀ, 2014: 18-20). 

 Amb el pas del temps, el projecte anava agafant més i més embranzida, s’havien fet 

missions de recerca gairebé per tot el Principat, les Illes Balears i també a l’Alguer i a 

Catalunya Nord. No obstant això, amb l’inici de la guerra civil tot quedà aturat, el 

projecte quedà paralitzat. Rafael Patxot considerà que l’empresa no podia continuar 

mentre el règim del general Franco, dictatorial i anticatalanista, tengués el poder. Per a 

una millor conservació de tot el patrimoni que tenien recollit, mentre duràs el conflicte, 

van decidir dividir-lo i guardar-lo a diferents indrets de Barcelona. A més, quan Rafael 

Patxot s’exilià a Suïssa, la gran majoria dels materials que conformaven l’Obra anaren a 

parar a un monestir d’aquell país.  
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 Des de l’inici de la guerra civil i fins el dia de la seva mort, Patxot, des de Suïssa, 

va encarregar-se personalment de tot el corpus d’informació que formava l’Obra del 

Cançoner. Per por de les possibles represàlies que pogués patir aquesta gran font 

d’informació, tots els materials van restar il·localitzables durant molt de temps. No 

obstant això, Rafael Patxot havia deixat establertes unes instruccions als seus familiars 

«amb la intenció i el fi de garantir la conservació i la integritat dels documents i també, 

per tal que els materials no es posessin a disposició del públic fins que la situació 

política no fos més estable» (GARÍ, 2015: 8). 

 Passat un temps, molts estudiosos feren peticions i pressió perquè aquest valuós 

material sortís a la llum, per això, «en el marc del Vè Col·loqui Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes dut a terme a Andorra l’any 1979 s’elaborà un document 

on s’instava a la recuperació, reunió i conservació de tot el material a Catalunya, amb la 

voluntat que es posés a l’abast de tots els investigadors» (GARÍ, 2015: 8). Durant els 

anys cinquanta, Rafael Patxot havia enviat a Suïssa part de l’Obra, que confià a una 

institució religiosa, mentre que una altra part restà a Barcelona. El 1990 aquesta 

documentació fou cedida i dipositada pels seus néts a l’Abadia de Montserrat, perquè 

fos custodiada per Josep Massot i Muntaner filòleg, historiador i assagista mallorquí que 

va ser l’encarregat de tenir cura de l’Arxiu. La tasca de Massot començà en el moment 

en què van ser cedits els materials a l’Abadia de Montserrat i, hem de saber, que 

actualment encara hi treballa perquè el projecte de Patxot continuï encara avui dia. A 

més, entre els anys 1991 i 1993 també arribà, després de negociacions entre la 

Generalitat de Catalunya i els familiars de Patxot, la part de la col·lecció que havia 

romàs a Suïssa durant el seu exili. 

Josep Massot i Muntaner, des del moment en què li va ser confiat tot el material de 

l’Obra del Cançoner va iniciar nombrosíssimes tasques amb la intenció «de millorar i 

poder posar a l’abast de tots els investigadors aquest conjunt tan ampli de 

documentació» (GARÍ, 2015: 8). Una de les més importants tasques és la classificació i 

la descripció dels materials que ha donat lloc a vint-i-un volums,2 tots ells donen a 

conèixer la gran empresa que fou l’OCPC i, a més, faciliten la tasca a les persones que 

es volen dedicar a la seva investigació.  

                                                 
2 Materials I l’any 1926-1928, Materials II l’any 1928 i Materials III el 1929 que, avui dia, arriba al 

volum XXI publicat l’any 2011. 

http://aillc.espais.iec.cat/2011/06/01/v-col%C2%B7loqui-internacional-de-llengua-i-literatura-catalanes-a-andorra-1979/
http://aillc.espais.iec.cat/2011/06/01/v-col%C2%B7loqui-internacional-de-llengua-i-literatura-catalanes-a-andorra-1979/
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3. BALTASAR SAMPER I MARQUÈS I JOSEP MARIA CASAS I HOMS:   

ELS MISSIONERS 
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Com ens refereix M. Antònia Salvà a una carta dirigida a Mercè Massot, «La nostra 

vida, aparentment monòtona, fou il·luminada no fa molt per un raig d’ideal, amb la 

visita d’en Baltasar Samper i un amic seu [és a dir, Casas] emissaris de la magna “Obra 

del Cançoner Català” que recorren l’illa un poc cada any en cerca dels nostres cants 

populars» (MASSOT, 1993: 86). 

Baltasar Samper i Marquès i Josep Maria Casas i Homs van ser els encarregats de 

liderar la segona missió de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya que tenia la 

intenció d’aportar al fons el màxim nombre d’ítems folklòrics que es poguessin recollir 

als pobles mallorquins de Campos, Llucmajor, Porreres, Montuïri, Capdellà, Galilea, 

Randa, Pina i Algaida. A part de ser els encarregats de la missió, ambdós foren grans 

col·laboradors de l’OCPC. En aquest estudi no hi pot mancar una part dedicada a les 

dues persones que van fer possible que els pobles d’Algaida, Pina i Randa passessin a 

formar part de l’OCPC. Oferirem unes quantes dades sobre la seva vida; no obstant 

això, ens centrarem més en la seva trajectòria com a estudiosos de la llengua i la 

literatura catalanes i, especialment, el patrimoni oral.  

Baltasar Samper i Marquès fou un compositor i músic que va néixer a Palma, dia 3 

de maig de l’any 1888. A part d’aquestes dues primeres facetes que hem mencionat, no 

podem deixar de valorar una activitat a la qual va dedicar moltes hores de la seva vida i 

que és la que en aquest estudi ens interessa: Samper fou un gran crític, estudiós i 

col·lector del folklore musical de les Illes Balears i, a més, un dels personatges clau en 

el projecte de l’OCPC (MASSOT, 1994: 5). 

Després d’haver acabat el batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Palma amb la 

promoció que es titulà l’any 1905, s’establí a Barcelona amb la intenció de treballar 

com a funcionari de Correus. Aquesta tasca va ser alternada amb l’assistència a classes 

de piano a l’acadèmia de música d’Enric Granados i amb col·laboracions amb articles 

de crítica musical a La Publicitat, Mirador, Revista de Catalunya, entre d’altres. A més, 

féu part del grup de compositors catalans Grup dels Vuit, conegut també amb el nom de 

Compositors Independents de Catalunya. Tampoc no hem d’oblidar la seva la 

participació regular a l’oficina de l’OCPC.  



14 

 

Amb l’inici de la guerra civil els projectes que tenia Samper es van ensorrar. Pel fet 

d’haver estat militant del partit polític Acció Catalana, va decidir que seria convenient 

exiliar-se. Ho féu a França i, posteriorment, a causa del començament de la Segona 

Guerra Mundial, a Mèxic, on arribà a finals de l’any 1942 i hi quedà fins al final dels 

seus dies. Un cop establert a la ciutat, inicià una nova vida, es va casar i va formar una 

família amb Dolors Porta, una antiga alumna de piano, la qual també havia fet algunes 

col·laboracions per l’OCPC. Concretament, va fer dues missions a Palma i els seus 

voltants per recollir músiques i cançons populars mallorquines. Aquesta tasca la dugué a 

terme els estius de 1934 i 1935.  

L’exili no aturà de cap manera la tasca que Baltasar Samper havia començat a 

Catalunya, un cop assentat a Mèxic comença a desplegar una intensa activitat en l’àmbit 

de la música i, a més, inicià accions per donar suport als exiliats de les diferents guerres.  

Josep Maria Casas i Homs és l’altra persona a qui hem de fer referència a l’hora de 

tractar el tema de l’OCPC a Algaida, Pina i Randa. Casas i Homs fou un llatinista i 

historiador que va néixer a l’Alt Camp l’any 1894. Es va llicenciar a Barcelona en els 

estudis de lletres que posteriorment volgué ampliar estudiant a Bonn, a Florència i a 

Roma; finalment, es doctorà a Madrid. A part de la seva carrera com a estudiant, hem de 

destacar les nombroses activitats que va dur a terme al llarg de la seva vida sempre al 

servei de la llengua, la literatura i la cultura catalanes. Tasques com auxiliar de les 

oficines lexicogràfiques de l’IEC, intervencions en l’edició del Diccionari Aguiló; a 

més, fou redactor literari de La Veu de Catalunya i, com ja sabem, fou un gran 

col·laborador de l’OCPC. També que fou Catedràtic de segon ensenyament i secretari 

de la delegació del CSIC a Barcelona, a més, publicà treballs sobre lingüística i 

literatura llatina medieval i catalana: l’edició de Torsimany de Lluís d’Averçó, l’any 

1956; les Obres en prosa de Joan Castellnou, el 1969, en són uns exemples. Ja per 

acabar, mencionarem que fou traductor de la Fundació Bernat Metge i membre de 

l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona.3 

La relació entre aquests dos personatges s’inicià gràcies a les comandes que els van 

fer els directius de l’OCPC. Aquesta entitat va ser fundada entre 1921 i 1922 i, poc 

després de la seva posada en funcionament, els seus encarregats –Francesc Pujol i Joan 

                                                 
3 Informació extreta de http://www.enciclopedia.cat/. Recurs en línia consultat dia 9 de setembre de 2016 

a les 13:45h.  

http://www.enciclopedia.cat/
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Puntí– no van poder controlar tot el gruix de feina que comportava. Per això, l’any 1924 

van crear una oficina amb la intenció de contractar treballadors que, fent feina unes 

quantes hores diàries, agilitzessin la construcció del que seria el Cançoner Català. 

Baltasar Samper i Josep Maria Casas van ser uns d’aquests treballadors que ben aviat es 

van convertir en grans col·laboradors del projecte. Ells dos es van incorporar a l’oficina, 

el 2 de febrer de 1924 amb la intenció que treballessin tres hores cada dia, tots els dies 

feiners de la setmana (MASSOT, 1994). 

La primera tasca que van desenvolupar va ser l’elaboració d’unes fitxes amb la 

música i la lletra de materials ja publicats a llibres i articles o dels materials que es 

recollien per part de les missions de recerca ja iniciades de l’Obra del Cançoner. A 

aquesta primera tasca la van seguir moltes altres, com per exemple: «copiar en cèdules 

les melodies del Romancerillo Catalan de Manuel Milà i Fontanals. A continuació, 

passaren a fer la mateixa feina amb el recull Cançons i Follies populars de Pau Bertran i 

Bros; més endavant, es van ocupar de peces més extenses com són les Cançons de la 

terra de Briz» (GARÍ, 2015: 11). 

A mesura que el temps passava, el Consell Consultiu de l’Obra del Cançoner va 

determinar que l’Oficina de l’Obra necessitava més treballadors. Després d’haver 

avaluat molt positivament les tasques que Samper i Casas havien fet –«Encontinent 

foren mostrades cèdules omplertes pels nous treballadors, contenint la melodia i la lletra 

de les cançons, i tots els presents quedaren molt ben impressionats de la feina, feta amb 

la cura que es mereix una obra de la significació i importància de la del Cançoner» 

(MASSOT, 1994: 8)– van determinar que, per intensificar la còpia de materials en 

cèdules, no hi havia ningú millor que ells dos. Per tant, el que van fer va ser contractar-

los per fer més hores de feina diàries de les que duien a terme en un primer moment. 

L’agost de 1924 Baltasar Samper inicià les missions de recerca en terres de 

Mallorca. Aquesta primera vegada anà acompanyat de Miquel Ferrà i Juan. Aquesta 

tasca no li permetia continuar la seva feina a l’Oficina fins l’octubre. Quan van 

finalitzar la primera de les seves missions, s’incorporà altra volta a la tasca de l’Oficina. 

Aquesta vegada la seva feina consistí en copiar les composicions que sota el títol 

Cançons populars catalanes s’havien anat publicant a la revista L’Avenç. A més de tot 

això, «la seva feina va continuar amb la còpia del Cançoner Popular d’Aureli 

Capmany, De la cançó catalana de Lluís Millet, Memoria sobre los cantos, bailes y 
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tocatas populares de la isla de Mallorca d’Antoni Noguera, Cançons populars de 

Catalunya harmonitzades per Joan Gay, Folk-lore musical, entre molts altres» (GARÍ, 

2015: 12).  

Com hem mencionat, l’estiu de 1924 fou l’any en què Samper féu la seva primera 

missió de recerca; no obstant això, aquesta no fou l’única. L’agost de 1925 va ser 

encomanada a Baltasar Samper i a Josep Maria Casas una nova recollida de materials a 

Mallorca. Aquesta segona missió de Samper començà el dia 17 d’agost i acabà el dia 16 

de setembre d’aquest mateix any. Aquesta vegada, van tornar de Mallorca molt satisfets 

per la quantitat de materials que havien recollit, sens dubte, molt més abundant que la 

primera missió. En tornar a Barcelona, la seva tasca a l’oficina fou la de buidar cèdules. 

Anaren duent a terme aquesta comanda fins el dia 21 d’agost de 1936, moment en què 

van ser informats que l’OCPC quedava en suspens pel fet que el tresorer es trobava a 

l’estranger i no podia encarregar-se de pagar els treballadors.    

A continuació, atès que Baltasar Samper va participar en més missions de recerca 

que Josep Maria Casas, n’exposarem una petita relació. Sense encara fer part de 

l’OCPC, Samper, juntament amb Maria Antònia Salvà l’any 1924 anaren a recollir 

mostres de la cultura popular catalana pel Pirineu. Aquesta feina que dugueren a terme 

conjuntament tenia un gran valor, així ho van considerar els dirigents de l’OCPC. Fou 

gràcies a l’avaluació positiva d’aquestes tasques que dia primer d’agost de 1924, 

Baltasar Samper va signar l’Ordenació de Missions del Cançoner Popular de 

Catalunya, document que va donar inici a les seves eixides. La primera anada va visitar 

els llocs següents:  

«Alcúdia, Ariany, Artà, «Bini de Baix», Biniagual, Biniali, Binissalem, «Borneta», Caimari, 

«Can Llompart», Capdepera, Consell, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Maria de la Salut, sa 

Pobla, Pollença, Port de Pollença, Sencelles (Sancelles), Sant Joan, «Sant Martí», Santa Margalida, 

Sineu, Sóller, «Son Duran», «Son Gelabert», Son Roca, «Turixant», Valldemossa i Vilafranca» 

(MASSOT, 1994: 14). 

A aquesta primera anada la van seguir moltes més:  

«l’any 1926 en féu una juntament amb Ramon Morey Antich i el seu germà Julià Samper 

Marquès a Mallorca; l’any 1927, juntament amb Ramon Morey i també Andreu Ferrer i Ginart a 

Mallorca i a Menorca; igualment amb Morey visità altra vegada Mallorca, però també Eivissa i 

Formentera; la darrera missió que va dur a terme fou altra vegada amb Ramon Morey l’any 1930 i 

també l’any 1932 a Mallorca» (GARÍ, 2015: 13). 
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El resultat d’aquests viatges fou la recollida d’un conjunt molt ampli de materials, 

volem dir amb això que van aportar la lletra i la música de molts ítems folklòrics i, a 

més, fotografies dels llocs i dels informants que entrevistaven. En conjunt, un 

valuosíssim volum d’informació, una selecció de la qual la podem trobar publicada als 

volums de Materials (III, VI, VII, VIII, X, XIII i XV) elaborats per Josep Massot i 

Muntaner.   

Amb el començament de la guerra civil, totes aquestes activitats deixaren de tenir 

continuïtat i, a més, l’inici del conflicte «trencà l’existència de Baltasar Samper, primer 

amb la suspensió de les activitats de l’Obra del Cançoner i fins i tot amb una persecució 

per part de les patrulles de la FAI, i més endavant amb la necessitat de menjar el dur pa 

de l’exili a França i a Mèxic» (MASSOT, 1994: 24).  

Després de la guerra, Baltasar Samper no retornà a Catalunya, morí a l’exili, a 

Mèxic, el 25 de febrer de 1966. Pel que fa a Josep Maria Casas, després de la Guerra el 

van nomenar secretari de la delegació del CSIC a Barcelona i el 1977 passà a formar 

part de l’Acadèmia de les Bones Lletres. Morí a Barcelona l’any 1979. 

 

 

Baltasar Samper (Arxiu OCPC) 
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4. LA PETJADA D’ALGAIDA, PINA I RANDA DINS L’OBRA DEL 

 CANÇONER POPULAR DE CATALUNYA 
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 Els pobles, per les seves característiques internes, eren una font inesgotable 

d’informació per als missioners de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. És per 

això que creiem convenient, abans de començar a analitzar l’aportació d’Algaida, de 

Pina i de Randa al Cançoner, fer un esbós de la situació en què es trobaven aquests 

indrets al voltant dels anys en què es va dur a terme la recerca en terres de Mallorca, ja 

que aquest context és molt determinant en referència als materials proporcionats pels 

informants. És a dir, de la situació social i econòmica se’n deriven els resultats 

obtinguts. Hem de tenir en compte que gran part dels informants eren gent molt 

relacionada amb la vida rural, i ja sabem que aquest ambient era molt propici perquè les 

cançons brollessin amb espontaneïtat. 

 Ens situam, doncs, a la vila d’Algaida, un municipi del pla de Mallorca, a principis 

del segle XX. En aquells moments, així com ens indica Llorenç Capellà al pròleg del 

llibre Pere Capellà (1907-1954). La lluita incansable per la llibertat, Algaida era «un 

poble de terra magra, amb grans terratinents i una part majoritària de la població que no 

disposava de propietats productives [...]». Pel que fa al nombre d’habitants, el poble 

comptava l’any 1857 amb 3.666 habitants; el 1907, amb 4.092 i «des de mitjans del 

vuit-cents el nombre d’habitants havia anat augmentant sistemàticament fins a arribar a 

4.182 l’any 1887» (FULLANA, 2004: 23). No obstant això, des d’aquest darrer any 

mencionat fins als anys vint del segle XX, la demografia anà augmentant lentament, 

sobretot gràcies al descens de la mortalitat infantil, la introducció de serveis sanitaris, la 

millora de la qualitat de vida de les persones, etc. 

 Pel que fa a l’ocupació que tenien els habitants d’aquests pobles, la majoria eren 

pagesos o jornalers i que, d’aquests darrers que treballaven a canvi d’un salari, n’hi 

havia molts que també duien a terme treballs del camp. A més, també destacaven els 

mercaders, sobretot els que venien bestiar. Fou també en aquests anys quan es començà 

a desenvolupar una tímida economia de caràcter capitalista. «Al voltant de l’economia 

agrícola i ramadera hi emergia amb una certa força el comerç a petita escala, la qual 

cosa potenciava una tímida capitalització de la pagesia productora d’excedents» 

(FULLANA, 2004: 24). 

 El progrés en el món rural era gairebé imperceptible, encara que sí que hi hagué 

alguns canvis. Les grans possessions persistien; això no obstant, algunes d’elles es 

fragmentaren a partir de les desamortitzacions i donaren lloc a les petites i mitjanes 
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propietats rústiques. Per tant, hi hagué un petit accés a la propietat encara que aquest no 

va ser suficient perquè la gran majoria de gent pogués accedir a una petita porció de 

terra en propietat. El nombre de jornalers continuava sent molt elevat i, sovint, 

treballaven sota unes condicions lamentables. A més, la transició del segle XIX al XX fou 

força negativa per aquest sector: hi hagué un empobriment en els grups socials més 

desafavorits que creà una greu situació econòmica i afavorí la necessitat d’emigrar per 

anar a la recerca d’una vida millor. La situació no millorà gaire per als jornalers i 

menestrals pel fet que estaven sotmesos a les ordres i decisions dels propietaris rurals. 

Per tant, tot i l’aparent modernització i transformació dels valors tradicionals, la societat 

no avançava cap al progrés.   

 A més del món agrícola i ramader, cal destacar que al nucli urbà d’Algaida s’hi 

desenvolupava gran part de la vida del poble, és per això que allà hi podíem trobar una 

xarxa d’hostals, atès que el poble era un lloc d’aturada per als viatgers que es dirigien a 

Palma o bé cap al Llevant mallorquí. Gràcies a la seva posició, podem dir estratègica, 

«Algaida estava ben connectat i era un petit nus de comunicació i d’intercanvi també 

cultural» (FULLANA, 2004: 25). Al voltant d’aquests anys també es va començar a 

desenvolupar una tasca comercial, fou un temps de creació de petits comerços familiars 

la majoria dels quals es dedicaven a la compra venda de garroves, ametles, figues, 

animals, etc. Entorn de la plaça del poble girava la vida social i econòmica, l’any 1890, 

«a la Plaça d’Algaida hi havia quatre bodegues de vi, una carnisseria, una botiga de 

roba, un teler de cànem i dos forns; al carrer del Bisbe, una bodega de vi i una botiga de 

farina, la qual cosa representava el cinquanta per cent de tots els establiments públics 

que hi havia en el nucli urbà» (FULLANA, 2004: 42). 

 Pel que fa a la indústria, aquesta estava molt lligada a la vida camperola. Per tant, 

podem parlar d’una petita indústria de ferrers, fusters, entre d’altres tasques lligades a 

l’activitat agrícola. Cal destacar també algunes petites empreses de construcció.  

 A continuació, parlarem de la societat, la política i l’associacionisme. Algaida era 

un municipi «d’una intensa vida social i d’una cultura de l’oci en auge [...] que val la 

pena destacar» (FULLANA, 2004: 26). En els nuclis urbans d’Algaida, de Pina i de 

Randa hi havia un gran nombre de tavernes que donaven cabuda als pagesos i jornalers 

després d’haver acabat la feina. L’assistència a aquests bars augmentava els diumenges i 

festius «dies en què els pagesos residents a fora vila pernoctaven a la posada» 
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(FULLANA, 2004: 26). Tampoc no ens hem d’oblidar que el municipi no va ser aliè al 

canvi polític que sorgí arran de la Restauració borbònica. 

«En aquest sentit és menester destacar que Algaida era un municipi profundament polititzat i dividit. 

Fragmentat políticament no només entre conservadors i liberals, sinó perquè també comptava amb 

un significatiu substrat carlista i republicà. Les institucions públiques de caràcter municipal eren 

controlades, sobretot, pels Cardell –«Julians»– i els Verdera –«Roca»–, amb un domini gairebé 

exhaustiu sobre la vida política i associativa» (FULLANA, 2004: 27).      

 Com podem veure, la situació política del poble no estava en mans del món rural, 

sinó més aviat es tractava d’un sistema caciquil que dominava tota la població; una 

situació molt similar a la resta dels pobles de Mallorca entorn d’aquests anys. Això no 

obstant, a mesura que el temps passava, hi hagué una presa de consciència cívica i 

política per part de les classes més populars: «existí un contingent social gens 

menyspreable que vehiculà el descontent i plantà cara al caciquisme i als valors 

dominants i immutables amb gosadia i atreviment, sobretot amb el llenguatge més 

planer i punyent de la literatura popular» (FULLANA, 2004: 28). Hi hagué, per tant, una 

part de la societat rural que començà a dur a terme una lluita pacífica i apolítica per anar 

en contra dels elements opressors de la societat en què vivien. Gran part d’aquestes 

agrupacions estaven formades per homes i manifestaven un apropament cap a la cultura 

republicana popular. «Eren els representants de la cultura oral, sovint formada per petits 

menestrals, amb una capacitat extraordinària per comunicar i per denunciar les servituds 

d’una societat sota els efectes dels servilisme social» (FULLANA, 2004: 29).   

 Algaida, com la major part de municipis de la part forana de Mallorca, era un poble 

marcat per una religiositat extrema i pel conservadorisme polític, uns poders que 

manaven i dirigien. És per això, que moltes de les associacions que hi havia estaven 

lligades a aquests col·lectius. Uns exemples d’aquests podrien ser el Cercle d’Obrers 

Catòlics, la Unió Camperola d’Obrers, La joventut algaidina, entre d’altres. Amb la 

introducció de l’electricitat s’introduïren canvis que afectaren la vida associativa, per 

exemple, es crearen sales de teatre i de cinema com el teatre Janer i el cinema Kursaal. 

També a partir de 1920 es formaren bandes de música que amenitzaven les vetllades 

dels caps de setmana i també les festes populars i de carnaval.          

 Després d’haver fet un ràpid recorregut per la situació d’Algaida i els seus llogarets, 

ens endinsarem a situar-hi la tasca de les missions de recerca per a la creació de l’Obra 

del Cançoner Popular de Catalunya . Com sabem, «Baltasar Samper, ajudat pels seus 
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diversos col·laboradors va posar en pràctica a Mallorca i a les illes germanes tots els 

mètodes de recollida indicats pels directius de l’Obra del Cançoner» (GARÍ, 2015: 18). 

Si analitzam tot el conjunt de materials que van aportar els investigadors després de les 

estades als diversos pobles i, a més, si llegim les memòries que van escriure per deixar 

constància de la tasca que havien fet, ens assabentarem de tots els detalls de la seva 

experiència i, d’aquesta manera, unificarem el material, construirem i donarem a 

conèixer el pas dels missioners de l’Obra per aquests municipis.  

 Fet aquest breu esbós de la situació dels pobles on situam la nostra investigació, 

arriba el moment de parlar dels resultats de l’experiència recol·lectora dels missioners 

de l’OCPC, Baltasar Samper i Josep Maria Casas. Durem a terme aquest apartat parlant 

primerament dels resultats de la recollida al poble de Randa; després, Algaida i, per 

acabar, Pina. A continuació oferirem una valoració en conjunt dels materials obtenguts.  

 Començam, doncs, pel poble de Randa. Baltasar Samper i Josep Maria Casas 

arribaren a Palma el 19 d’agost de 1925, feren estada a Llucmajor i a Montuïri, i el 23 

d’agost arribaren a Randa. Allà es posaren en contacte amb l’ecònom del poble amb la 

intenció que els facilités la feina seleccionant algunes persones que poguessin tenir 

alguna cosa per a oferir-los; però els va ser de poca ajuda pel fet que s’havia establert 

feia poc temps al poble i encara no s’havia familiaritzat amb la gent; això no obstant, els 

va recomanar que anessin a parlar amb el capellà, don Bartomeu, que segurament els 

podria ajudar.  

 

Un pou curiós amb abeurador i aljub del poble de Randa. (Arxiu OCPC) 
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 Amb la seva ajuda, pogueren assabentar-se que a una casa de camp anomenada Son 

Romaguera hi viva una glosadora de força renom. 

 

Vista de la façana de Son Romeguera. (Arxiu OCPC)  

 

 Ella era Jerònia Mas Vella i els oferí set cançons llargues o narratives –val a dir que 

de la primera de les quals només en va proporcionar l’inici– i després oferí sis copeos 

que podem inserir dins el grup de cançons curtes.  
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A la fotografia podem veure l’amo de Son Romaguera  

acompanyat dels collidors d’ametlles. (Arxiu OCPC) 

 

 Després d’alguns moments de desesperació i de tristesa a causa del temps perdut i 

també de l’absència o resistència a cantar d’alguns informants, arribaren al molí Vell i 

tota la negativitat obtenguda durant el dia es va transformar. Antònia i Margalida Gener 

van començar a cantar i a oferir un material ben aprofitable pels missioners. Tantes 

cançons sabien que hi hagueren de tornar el dia següent, que tampoc fou suficient. El 

material recollit al molí Vell de Randa foren trenta-dues tonades de feinejar que 

engloben les tasques de collir figues, munyir, llaurar, batre, tondre i segar; sis cançons 

llargues o narratives i vuit cançons curtes, d’entre les quals n’hi ha quatre que són per a 

cantar acompanyades de la simbomba; a més proporcionaren una cantarella. Tot aquest 

material va ser cantat per Maria Cantallops, Pere Joan Cantallops, Pere Antoni 

Cantallops, Antònia Gener, Margalida Gener, Francesc Gener, Joana Aina Tomàs i 

Joaquim Gener a més d’altres persones que estaven amb ells el nom dels quals no 

apareix a la relació d’informants que ens proporcionen els missioners. Per tant, hem de 

pensar que la majoria dels ítems folklòrics recollits al molí Vell van ser proporcionats 

en conjunt.  

 A Randa, no només pogueren recollir material amb les persones que estaven 

establertes al molí, sinó que altra gent també s’interessà pel projecte i va voler oferir la 

seva ajuda. És el cas de Jerònia Sastre Calí que va oferir un total de dotze cançons 

llargues o narratives, d’entre les quals destacam sis balades i un glosat de tristor –hem 

de saber que, segurament, aquesta informant hagués pogut oferir molt més material, 

però no pogué ser possible pel poc temps que disposaven. 
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Madò Jerònia Sastre Calí –a l’esquerra– acompanyada d’una altra collidora d’ametles. (Arxiu OCPC) 

  

 També, Guillem Garau, que va proporcionar una glosa i tres tonades –de munyir, de 

tondre i de llaurar– i, per acabar, Jeroni Garau que cantà tres tonades de feinejar, 

concretament, de llaurar.  

 Entre tots els informants van oferir un total de setanta-nou ítems folklòrics. Els 

gèneres recollits són cançons llargues o narratives, un total de vint-i-cinc composicions; 

les cançons de treballada o tonades de feinejar també foren força abundants, en 

recolliren un total de trenta-vuit i, per acabar, les cançons curtes o gloses que són de 

temàtica diversa; no obstant això, d’aquestes en destacam les gloses de simbomba i els 

copeos, el total d’aquestes composicions és de setze.     

 Després de l’estada al poble de Randa, van fer successives visites a Llucmajor, 

Campos, Porreres, Montuïri, fins que arribaren a Algaida on els esperava el carter, que 

no sabia valorar les capacitats per cantar dels informants, però sí que coneixia totes les 

adreces a la perfecció. Ell els acompanyà a la fonda on s’havien d’allotjar, soparen i 

prepararen la missió que durien a terme en aquell indret. Després d’uns intents 

fracassats de fer cantar alguns informants, van poder escoltar les cançons que cantaven 

un grup d’al·lotes brodadores. Meravellats de les composicions, van posar-se en 

contacte amb la mestressa del taller per demanar-li permís per poder copiar les cançons 

que les al·lotes cantaven mentre treballaven. Com que les informants els feren saber que 
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el dilluns hi hauria dues de les millors cantadores, acordaren que hi tornarien. Els ítems 

folklòrics que proporcionaren aquestes al·lotes que, aproximadament eren dotze, foren 

els següents: en primer lloc, cinc tonades de collir figues i, en segon lloc, catorze 

cançons llargues –algunes d’elles en castellà.  

 Un altre informant del poble, fou el sabater, mestre Llorenç Batle. La seva principal 

aportació foren les cançons que ballaven els cossiers d’Algaida i, a més, una informació 

complementària a totes elles que esdevé un testimoni molt interessant en referència a 

aquestes cançons i els seus corresponents balls. A part d’això, proporcionà una tonada 

de batre, una tonada de llaurar, dues gloses, una cantarella, la música del bolero de 

l’amor i, per acabar, la música i la lletra dels boleros vells, concretament, nou possibles 

estrofes per a ser cantades i informació sobre com es duia a terme el ball d’aquestes 

peces.   

 Durant les petites estades que feien a la fonda, compareixia gent interessada amb el 

projecte que s’oferia a cantar o els indicava possibles informants. Aquest fou el cas den 

Toni des molí Nou4 que, juntament amb el carter, van fer que el flabioler i el xeremier 

del poble es comprometessin a sonar tot el que sabien, ells eren en Biel Bandereta i en 

Ramiro. Ells dos els proporcionaren totes les tonades dels cossiers d’Algaida que són 

Les corregudes, l’oferta que sonaven quan havien de ballar els homes, l’oferta que 

sonaven quan havien de ballar les dones, L’entrada del comte de Lloseta i tres cançons 

sense títol. A més, els missioners juntament amb els xeremiers van fer els següents 

dibuixos per deixar constància de les parts que tenia el tamborino, el flabiol i la 

xeremia.  

                                                 
4 Toni Fiol des molí Nou, a part de cercar informants pels missioners oferí una tonada de segar. 
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 Hem de mencionar que el testimoni que ofereix l’OCPC en referència als cossiers 

d’aquest poble és una font d’informació molt fiable pel fet que tant Llorenç Batle com 

els dos sonadors de xeremies i tamborino i flabiol coincideixen totalment en tot el que 

van oferir. 
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Els cèlebres flabioler i xeremier d’Algaida, Biel Bandereta i Ramiro. (Arxiu OCPC) 

  

 El dia següent feren una visita al poble de Porreres, però a la tarda retornaren a 

Algaida, aquest dia pogueren prendre nota de les cançons que cantaven unes al·lotes 

mentre triaven bessó d’ametla, amb elles, no pogueren recollir tot el que haurien volgut, 

van haver d’acabar perquè s’havia fet tard. Les triadores de bessó eren Margalida Fiol –

germana de Toni Fiol des molí Nou–, Antònia Llompart, Antònia Oliver i Rosa Capellà.  
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A la fotografia presa pels missioners de l’Obra hi podem veure Margalida Fiol i Rosa Capellà, dues 

triadores de bessó que van oferir les cançons que sabien a l’OCPC. (Arxiu OCPC) 

  

 L’aportació que feren aquestes informants fou la següent: en primer lloc, Margalida 

Fiol aportà una tonada de segar i l’inici d’un glosat de tristor; Antònia Llompart va 

cantar dues cançons llargues o narratives i Rosa Capellà, també. Aquestes foren les 

aportacions que feren les triadores de bessó per separat, ara bé, de manera conjunta 

Margalida Fiol, Antònia Llompart i Rosa Capellà proporcionaren altres sis cançons 

llargues o narratives i, a més, aquestes tres juntament amb Antònia Oliver cantaren set 

cançons llargues més. Després de l’estada amb les al·lotes que acabam de mencionar, 

aprofitaren la vesprada per anar al poblet veí, Pina, per preparar la seva collita. El 

vespre, quan van retornar al poble, es toparen amb Llorenç Cego, un flabioler que, com 

el seu malnom indica, era cec i els sonà dues tonades de flabiol.           

 La veu anava corrent i la gent ja coneixia que hi havia dos homes «sense males 

intencions» que s’havien proposat de recollir les cançons que es cantaven pel poble, per 

aquest fet, moltes eren les persones que s’acostaven per oferir el que ells sabien. Aquest 

fou el cas de Catalina Pericàs, coneguda com madò Palanca, que els obsequià amb un 

paner de figues i els cantà belles tonades tot i estar afònica, concretament, va aportar 

dues tonades de batre i una de segar.  

 

Catalina Pericàs i la seva cunyada Rosa Mir. (Arxiu OCPC) 
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 Aquella mateixa tarda anaren a Pina a continuar la recerca de cançons populars. 

Van tornar a Algaida cap a les nou del vespre però encara no fou el moment d’acabar la 

tasca per aquell dia; a la fonda, els esperaven alguns informants que feia dies que 

perseguien i que no havien pogut trobar a causa de ser al camp, a treballar. Curiosament, 

alguns d’ells després d’haver estat convidats a una cigarreta, van desaparèixer sense 

oferir res als informants; això no obstant, Pere Cantallops, conegut com Pedro 

d’Albenya els proporcionà dues tonades de segar. 

 A part de tots els informants mencionats, els missioners proporcionen altres 

materials oferts per diversos informants del poble d’Algaida. A continuació els anirem 

anomenant i mostrarem les seves aportacions. Antoni Trobat proporcionà una tonada 

d’exsecallar; Rosa Mir cantà una tonada de batre i, juntament amb Antoni Pericàs, 

aportaren una tonada de segar. Per altra banda, Pep Oliver recordà dues tonades de 

llaurar, Joan Canyellas aportà una glosa, Francisca Garau intentà recordar una cançó 

llarga però no la sabé acabar i, finalment, el vicari d’Algaida, mossèn Miquel Munar, els 

donà una còpia del cant de la Sibil·la i un goig de sant Josep.      

 Per tant, al poble d’Algaida es recolliren un total de setanta-vuit composicions 

d’entre les quals destacam les tonades de flabiol i xeremies i la informació en referència 

als cossiers del poble; l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya a Algaida recull un 

total de set cançons dels cossiers. El gran volum el formen les cançons llargues o 

narratives, concretament en proporcionaren un total de trenta-quatre i les abundants 

cançons de treballada, en total denou composicions.  

 En darrer lloc, parlarem de l’estada dels missioners al poble de Pina. Com heu 

pogut veure anteriorment, la recollida de materials a aquest poble fou duta a terme 

mentre els missioners es trobaven a Algaida. A Pina hi anaren dues vegades i feren una 

recol·lecció d’un total de trenta elements folklòrics. A continuació oferirem el nom de 

les persones que van participar aportant informació a l’OCPC i les peces que van 

recordar i oferir als missioners. En primer lloc, Gaspar Andreu va proporcionar tres 

tonades de treballar: una de batre, una de llaurar i la darrera, de segar; a més, juntament 

amb Antoni Fontiroig, van recitar quatre cançons curtes per cantar amb una simbomba. 

L’escolà del poble, Bartomeu Mut, oferí una codolada i una glosada; Tonina Munar 

cantà dues codolades i Paula Amengual, una cançó llarga. Per acabar, parlarem de la 

millor informant del poble, Antònia Carbonell, coneguda com madò Valenta, que cantà 

un total d’onze cançons llargues o narratives, sis cançons curtes i una cantarella.  



31 

 

  En conclusió, al poble de Pina pogueren recollir tres tonades de feinejar, deu 

cançons curtes –algunes d’elles de simbomba–, setze cançons llargues i una cantarella. 

Una collita força abundant tenint en compte el poc temps que van estar al poble.  

     En conjunt, a tots tres pobles –que és el material que proporcionam en aquest 

estudi–, Baltasar Samper i Marquès i Josep Maria Casas i Homs van recollir un total de 

cent vuitanta-set ítems folklòrics que van passar a formar part de l’OCPC i que són una 

font molt important per conèixer el repertori de cançons populars que circulaven per 

aquests indrets a principis del segle passat.  

 Aquest apartat que acabam d’estudiar i el que desenvoluparem al punt següent 

d’aquest estudi ha estat dut a terme a partir del relat cronològic que van fer els 

missioners i que van anomenar «Dietari». Ara bé, van considerar oportú dividir en dues 

parts aquest diari que havien de dur a terme. A la primera part la van titular, com hem 

dit, «Dietari» i hi van plasmar dia per dia «els actes i incidents lligats amb la nostra 

personal actuació, i, per tant amb certa dependència del temps» (OCPC, C-35: 2). No 

obstant això, consideraren oportú dur a terme un altre apartat distint a l’anterior amb la 

intenció de plasmar-hi les observacions més objectives i impersonals que venien 

donades després de la reflexió i l’experiència recol·lectora entre la gent dels pobles, 

aquest apartat va ser titulat «Observacions».   

  És d’aquesta darrera part que podem extreure les conclusions d’aquest apartat que, 

com que corresponen a les observacions generals de tota la missió, en molts de casos es 

poden adaptar a les consideracions específiques en referència a la recollida de materials. 

Si llegim atentament aquest apartat, podem veure que el resultat de la missió va ser molt 

satisfactori, això no obstant, van quedar ben assabentats que –malgrat el descoratge que 

molta gent els havia ofert– quedava molta feina per fer, les cançons populars estaven a 

l’ordre del dia i conformaven un dels principals elements d’entreteniment del habitants 

dels pobles. És per això que, per molt abundant que hagués estat la collita, ells no 

restaven totalment complaguts pel fet que sabien que aquelles persones en podrien haver 

cantades més i més.  

 Una de les observacions que ofereixen els missioners i que, de moment, s’ha repetit 

a tots els pobles que he pogut estudiar és que els homes i les dones no canten el mateix 

tipus de composicions. Les dones solen proporcionar més aviat cançons llargues o 

narratives o cançons curtes que fan referència a tasques pròpies femenines; en canvi, els 

homes solen proporcionar cançons curtes, les més comunes solen ser les de treballada, 
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anomenades «tonades». Tots aquests tipus de composicions solen presentar una 

estructura i una temàtica força semblant, encara que sempre presenten diferències 

depenent de la persona que les canta. A continuació reproduïm un fragment de les 

observacions que els missioners van fer en referència a les tonades, un tema que 

apassionava Baltasar Samper. El reproduïm perquè consideram que reflecteix molt 

encertadament la manera d’aprendre i fer-se seves les tonades per part dels cantadors.   

«El cantaire, que de petit ha sentit, i sent tota la vida, al seu entorn les tonades de llaurar, batre, 

segar, etc. esdevé aviat apte a executar-les; però no les repeteix amb exactitud de detall. Ell assimila 

el caràcter de la cançó, les relacions dels intervals, el sentiment tonal i modal, el joc de cadències, la 

subtilíssima llei rítmica. Però tot imitant el cantaire que inconscientment li ha fet de mestre, es fa la 

seva tonada, que ningú no reproduirà ja exactament» (SAMPER I CASAS, 1925: 314). 

 Pel que fa a la manera de recollir les composicions, segons els missioners, podem 

fer dos grups, per una banda, les cançons recollides oralment i copiades a l’instant i, per 

altra banda, les cançons copiades de transcripcions anteriors. En els pobles en què 

centram la nostra investigació, tenim les transcripcions ofertes pel capellà de Pina i les 

copiades dels textos del vicari d’Algaida; encara que la collita més abundant copiada a 

través de transcripcions anteriors prové de Joan Mojer, el jutge de pau de Llucmajor, 

poble que també feia part d’aquesta missió.      

 Un tema força important a tenir en compte per part dels missioners era el temps, i 

més encara s’havia de tenir present en un territori on la majoria de gent dedicava les 

seves hores al treball del camp. La seva arribada a Randa, exemplifica molt bé aquest 

fet: quan van arribar al poble, només es van trobar amb unes dotze persones i, a més, no 

estaven disposades a cantar cap cançó; això es devia al fet que es trobaven a l’època 

d’anar a recollir les ametles i quants més braços fossin, millor. És per això que el poble, 

petit que era i poc poblat, pareixia un desert. A més, quan tornaven de la feina, cansats, 

havien de dedicar el seu temps a les tasques de la casa i pocs eren els que volien dedicar 

unes hores a les tradicions populars. Això no obstant, el problema es podia solucionar 

anat a cercar les cançons mentre la gent treballava, moment en què aquestes brollaven 

amb total naturalitat. En definitiva, els missioners apunten que el millor temps per fer 

recerca de materials folklòrics eren les setmanes o els mesos d’hivern en què els 

pagesos passaven un poc més de temps a casa seva, aquest era un bon temps per a dur a 

terme les missions. No obstant això, «de totes maneres, essent com és encara viva la 

cançó a Mallorca, tot temps és bo –els resultats de les missions ens fan fer aquesta 

afirmació. Ara, que el resultat seria probablement millor i molt més nombrós sobretot en 
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els llocs on, com a Algaida i Capdellà, no hi hagi brodadores o gent que romangui tot el 

dia al poble» (OCPC, C-35: 44-45).        

 A continuació parlarem de l’itinerari. Com ens indiquen els missioners, és natural 

tenir una proposta d’itinerari que inclogui tots els llocs a visitar i el temps a dedicar en 

cada un d’ells. No obstant això, com que la idea estava feta a priori, mai no era fàcil de 

respectar, «fruit ignorat, la cançó popular, moltes vegades s’ha de cercar entre una ufana 

que creix arran de sòl, com les violetes, i moltes vegades també abunda en petits claps i 

escasseja en grans extensions» (OCPC, C-35: 66), aquest fou el cas del poble de Pina on 

tenint en compte el poc temps dedicat, la collita fou força abundant.  

 Com hem pogut veure, el temps d’estada a cada poble no es podia determinar fins 

al moment d’iniciar la recerca. És per això que els missioners van anar fent petits canvis 

al seu itinerari inicial. Quan ja es trobaven al poble indicat, el que solien fer era posar-se 

en contacte amb una persona influent la qual informava de la presència dels missioners 

de l’OCPC i de les seves intencions. No obstant això, en moltes ocasions aquestes 

persones de renom del poble no sabien escollir bé els cantaires i el mètode fallava, és 

per això que Samper i Casas decidiren posar a la pràctica una altra modalitat de recerca 

d’informants: feien una passada pel poble i es donaven a conèixer ells mateixos, la gent 

s’assabentava de la seva comesa i ben aviat acudia a proporcionar tot el que sabien, 

«bell exemple de l’efectivitat d’aquest mètode és l’èxit obtingut al poblet de Pina» 

(OCPC, C-35: 64).     

 El darrer apartat al qual farem referència i que fa part de les observacions és el que 

parla dels cantaires. Després d’haver passat uns quants dies als diferents pobles de 

Mallorca, els missioners es veien capacitats per fer una descripció de l’actitud que 

prenien les persones davant la tasca que ells volien desenvolupar i el caràcter de la gent 

mallorquina. Per cercar cantaires no establien cap jerarquia, perquè totes les persones 

canten, independentment de l’edat que tenguin, de la posició social i del grau de cultura: 

«estem segurs de què no hi ha cap mallorquí que no sàpiga algunes cançons populars» 

(OCPC, C-35: 65). El que passa és que el missioner s’havia de guanyar la confiança de 

tots ells perquè les cançons comencessin a aparèixer. Després d’això, les persones solien 

cantar el que sabien, encara que en algunes ocasions no els venia a la ment cap exemple, 

segurament per la vergonya o l’esporuguiment que els provocava estar davant els 

missioners; això no obstant, quan els sortia la primera, per normal general, ja sortien les 

altres sense cap mena de problema. A més, moltes persones escollides per a cantar 
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s’excusaven dient que hi havia altra gent que en sabia moltes més o que tenien més bona 

veu, aquest va arribar a esdevenir un presagi de bona collita, ja que les persones més 

modestes eren les que solien aportar més materials. En canvi, les persones de més 

prestigi solien donar mal resultats, per normal general, no els rebien amb molt bones 

intencions i el que aportaven eren codolades de nova creació o cançons pròpies de la 

tradició castellana, aquests materials eren descartats per part dels missioners. Aquest fou 

el cas d’una dona de Campos que fou presentada als missioners com la dona que sabia 

més cançons del món i de la qual no en van poder apuntar ni una.  

 Un tema a part mereixien els glosadors, tota la informació que ells proporcionaven 

era ben analitzada pels missioners perquè solien ser propensos a crear cançons al 

moment pensant que aquestes també eren aprofitables pels estudiosos, molts d’ells 

oblidaven que els demanaven cançons populars i oferien únicament les de nova creació, 

com no, improvisades per ells mateixos «fruit de la inspiració de la musa pròpia» (OCPC, 

C-35: 75). Això no obstant, una menció especial mereix Llorenç Capellà d’Algaida, que 

tot i ser un afamat glosador entengué molt bé els propòsits dels missioners i oferí un bon 

nombre de material aprofitable.         

 Un fet força curiós és la mentalitat que tenia la gent, moltes persones consideraven 

que les cançons populars s’anaven perdent dia rere dia i que les més modernes i 

comunes a territoris de cultura similar anaven guanyant aficionats. El que passava és 

que si començaven la collita fent saber aquestes consideracions tan negatives, el resultat 

era nefast i, per contra, si algú començava a cantar alguna cançó tothom s’hi afegia 

sense pensar amb el mal presagi en què s’havia iniciat la conversa.  

 El darrer punt que tractarem en aquest apartat fa referència a les dificultats amb què 

es toparen Samper i Casas i Homs durant el temps que feren la missió pels pobles de 

Mallorca. Els problemes que van tenir durant el dia a dia i que van poder solucionar ells 

mateixos sense gaire inconvenient no fan part d’aquest relat, sinó únicament els 

inherents a la seva empresa. Un primer obstacle, que en certa manera ja hem mencionat 

anteriorment quan parlàvem dels cantaires, fou el caràcter de la gent. La majoria de les 

persones que anaven a entrevistar es mostraven tímides i desconfiades i, per aquest fet, 

en moltes ocasions es resistien a cantar. Per això, cada vegada que es presentaven a 

nous informants seguien el mateix procés: en primer lloc, una exposició de la tasca que 

volien dur a terme i, en segon lloc, cantaven un exemple per veure si servia per 

encoratjar els cantaires a cantar els que ells sabien. Quan els informants veien que els 
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missioners repetien les cançons que ells proporcionaven i que, a més, en treien una 

partitura, quedaven molt satisfets.  

 Una altra cosa era si els missioners es presentaven amb una persona del poble que 

inspirés confiança als informants, un exemple d’Algaida que ens demostra aquest fet 

ens el proporcionen els missioners a la seva crònica:  

«si a això s’hi afegia la coacció d’una persona coneguda, aleshores l’èxit era segur, i com més de 

confiança, la persona, l’èxit més ràpid també. Quan a Algaida anàrem amb el “Toni des Molí” a la 

casa on la seva germana i altres noies triaven “bessó” o ametlles trencades, bastà que ens 

presentéssim, ens féssim una mica la biografia i una petita descripció de l’“Obra” perquè elles 

comencessin a cantar» (OCPC, C-35: 75).       

 Com podem veure, l’ajut de les persones influents dels diferents pobles, era molt 

fructífer per als missioners i, val a dir, que en cap de les contrades on feren estada els 

mancà una persona que s’oferís a ajudar-los en tot el que haguessin de mester. Els 

missioners destaquen d’entre tots ells els reverends Escarrer, de Porreres; Lliteres, de 

Pina, i Parets, de Capdellà.  

 En conclusió, com a característica general hem de mencionar que als diferents 

pobles que van dur a terme aquesta missió, Josep Maria Casas i Baltasar Samper foren 

rebuts de molt bon grat i trobaren, en més o menys quantitat, el que ells volien per 

aportar els seu granet d’arena a la gran empresa que fou l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya. 
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5. MEMÒRIES DE LES MISSIONS DE RECERCA  
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 En aquest apartat, analitzarem la crònica de la missió de recerca duta a terme per 

Baltasar Samper i Marquès i Josep Maria Casas i Homs l’any 1925, en el context de la 

segona missió de recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya en terres 

mallorquines. Aquesta missió va iniciar-se l’estiu de 1925 a Llucmajor i continuà pels 

pobles de Montuïri, Randa, Campos, Porreres, Algaida, Pina, es Capdellà i Galilea. Ens 

centrarem en Algaida i els seus dos llogarets: Pina i Randa.   

Per poder elaborar aquesta part, hem consultat la digitalització de la carpeta número 

35 proporcionada pel Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular de 

Catalunya (CPCTPC). A part d’aquesta primera font, també hem pogut corroborar la 

informació a partir de la consulta del volum VI de Materials-Memòries de missions de 

recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.  

És gràcies al fet que els folkloristes elaboressin de cada una de les missions una 

memòria o diari que podem conèixer de primera mà les percepcions personals, però 

també socials –a més dels valuosos materials recollits–que ens permeten saber quina era 

la feina que desenvolupaven els folkloristes, la metodologia de treball que posaven en 

pràctica i com eren rebuts pels informants i per la comunitat en general (VALRIU I GARÍ, 

2016: s/p). 

«Per millor atendre els desigs de l’“Obra del Cançoner Popular de Catalunya” de què els 

missioners redactin una crònica afeccional i històrica que reveli exactament tots els esdeveniments i 

sensacions percebuts durant l’execució de llur comesa, ens ha semblat oportú de dividir la nostra en 

dues parts: una cronològica, que anomenem Dietari i una més general i imprecisa, que titulem 

Observacions. En la primera exposem dia per dia els actes i incidents lligats amb la nostra personal 

actuació, i, per tant, amb certa dependència del temps; en la darrera les observacions de caràcter més 

objectiu i impersonal, suggerides per la reflexió i l’experiència. Ni en una ni en altra hem volgut 

abstreure’ns del nostre moment passional, que caldrà tenir en compte» (OCPC, C-35: 2-3). 

Ens endinsem, doncs, en la missió de recerca pels pobles d’Algaida, Pina i Randa 

duta a terme per Baltasar Samper i Marquès i Josep M. Casas i Homs l’estiu de 1925.  

«L’embarcament posa fi als preparatius i als neguits d’anar ben previnguts a començar i acabar 

fruitosament l’empresa acceptada d’anar a recollir directament a llur font genuïna les cançons 

populars que tot l’any ens tenen agradosament enfeinats. [...] L’endemà, de matinada, la daurada Illa 

se’ns oferia misteriosa dintre la boirina crepuscular, i magníficament bella amb la diversa coloració 

del sol dintre la blava mar que l’empresona» (OCPC, C-35: 6-7).  
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Arribaren a Palma, on feren els darrers preparatius per emprendre la tasca, com és 

escriure i visitar persones significatives dels diferents pobles perquè es convertissin en 

ajudants de la missió i els proporcionessin informants. El 19 d’agost partiren de Palma 

amb el tren de Santanyí que els portaria a Llucmajor, on havien de visitar la poetessa 

mallorquina Maria Antònia Salvà. En aquest indret hi passaren un total de quatre dies. 

 El dia 23, partiren de bon matí cap a Montuïri perquè havien sabut que «sortien “Es 

Cossiers” per celebrar la “revetla” de St. Bartomeu, patró de la vila» (OCPC, C-35:18), al 

poble només hi van estar un dia. L’endemà van partir cap a Randa «poblet d’uns 400 

habitants situat entre el puig del mateix nom i el de Cura, a uns 8 km. de Llucmajor» 

(OCPC, C-35: 20).  

Quan van ser allà van dirigir-se a l’ecònom del poble que era l’única persona que els 

havien recomanat; no obstant això, de poca ajuda els serví, era nou a la contrada i no 

coneixia gaire gent i, a més, havia de partir al cap de poc temps. L’ecònom, però, no els 

deixà desemparats, els recomanà que anessin a visitar un capellà del poble, don 

Bartomeu, que –poc convençut amb la tasca dels missioners– va començar a demanar 

cançons a totes les persones que s’anaven topant: «Idò, en tal, vós no sabeu cançons 

velles? –I no n’he de saber! –Idò, no en cantareu un parell... –Invariablement, la cara de 

l’interrogat prenia un aire d’estranya compassió, i talment semblava que dubtés de la 

discursiva del reverend i dels seus acompanyants» (OCPC, C-35: 21).   

 

Vista de la creu de Randa, a la vora de la font del Beat Ramon Llull.  (Arxiu OCPC) 
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Parlant amb uns i altres, els van referir que a Son Romaguera –una finca que es 

trobava mitja hora lluny de Randa– hi vivia una dona que els podria ser de gran ajuda –

Jerònia Mas Vella– això no obstant, sols els recità algunes cançons. Arribat el migdia, 

els amos de l’estanc on van dinar els van referir que potser el glosador Sen Caleta sabria 

algunes cançons, l’entrevistaren i pogueren copiar dues tonades. La tristesa s’anava 

apoderant dels missioners en veure tot el temps que perdien pel fet que les persones que 

els recomanaven desconfiaven de la seva feina i no volien cantar; a més, s’hi havia 

d’afegir que es trobaven en temps de collir ametles i moltes persones, durant el dia, es 

trobaven al camp. Per això, decidiren contactar altra volta amb D. Bartomeu, però la 

seva intercessió no valgué per a res. Ja de tard, decidiren acostar-se al molí Vell i 

aquella tristesa que havia aparegut en un primer moment, ben aviat va desaparèixer i «el 

desconhort es convertí en gaudi» (OCPC, C-35: 22) perquè Antònia i Margalida Gener 

estaven dispostes a proporcionar totes les cançons que sabien. 

«Es repetia el miracle de recordar cançons a tothom. El temps era curt i les tonades 

es multiplicaven. La filla de la casa que no havia cantat mai dictà una bella tonada de 

collir figues. Demà haurem de tornar» (OCPC, C-35: 22-23).       

Ens trobam a dia 25 d’agost, el matí va ser aprofitat per fer alguns altres contactes i 

també per organitzar la tasca que durien a terme els dies vinents. A la tarda, tornaren al 

molí Vell per continuar amb la recollida de cançons que s’allargà fins altes hores de la 

nit. Aquell dia tampoc no fou suficient per acabar de recollir tot el que aquelles al·lotes 

els podien proporcionar, per això, el dia 26 al matí van determinar de tornar-hi anar. 

Després d’això, anaren a Gràcia i a Son Romaguera on van preparar la pròxima anada a 

Algaida. Acabada la preparació, es dirigiren altra volta a Randa per a parlar amb madò 

Jerònia Calí, jove cantadora de força anomenada esposa d’un garriguer, que els cantà 

algunes cançons i tonades, amb ella no pogueren acabar la feina perquè es feia tard i 

havien de retornar a Llucmajor, a Sa Llapassa hi havia molta feina per a ells. Tant era el 

treball que tenien, que els van convidar a passar el dia i la nit a casa seva.  

 L’endemà pogueren arreplegar més material i recollir les cançons de batre a l’era de 

manera directa mentre els jornalers feien la feina. El dia 29 van voler enllestir la tasca, 

però no van poder acabar-la, així que van decidir de partir sense tenir-ho tot recollit. Els 

dies següents, van dirigir-se a Ciutat on prepararen l’anada al Capdellà, Campos i 

Porreres. A aquests pobles hi van estar des de dia 1 de setembre fins dia 4, que 

resolgueren partir cap a Algaida on els esperava el carter. Soparen i anaren a trobar 
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l’amo de Son Romaguera perquè els indiqués possibles informants; no obstant això, 

«més per la generalització de la conversa que per gestions d’aquell, comença a créixer 

l’interès i entusiasme per la nostra feina entre aquells bons patriotes» (OCPC, C-35: 36-

27). 

El dia 5 de setembre començà la seva tasca al poble, en primer lloc, es dirigiren a 

l’amo de Son Romaguera, però aquest partí a la treballada sense complir la seva 

promesa, segurament per la por de cantar davant desconeguts –fet que solia passar en 

nombroses ocasions–, qui sí que els va proporcionar alguna cançó fou el cafeter. Mentre 

l’home cantava, els missioners van sentir unes cançons que venien de la plaça, es 

tractava d’unes al·lotes brodadores. Després d’haver demanat permís a la seva 

mestressa, Petra Gelabert, van passar tot el matí amb elles, «feia bo de veure com, un 

cop perduda la por, l’una per l’altra totes volien tenir part en la feina» (OCPC, C-35: 38).  

Després de dinar es van dirigir a un altre cafè, on van rebre visites de gent 

interessada en la seva tasca, el que passava era que molts d’aquests no podien passar 

molt de temps amb ells perquè havien d’anar a treballar al camp. Però la tarda no fou 

desaprofitada, van poder entrevistar un dels glosadors més afamats del poble que era el 

sabater –mestre Llorenç Batle– i l’hostalera. Arribada la nit, van sopar i van anar a un 

altre cafè amb la intenció d’engrescar més gent a participar amb la seva comesa, van 

aconseguir quedar amb un flabioler, un xeremier i altres cantaires.  

El dia següent, de bon matí ja va aparèixer en Biel Bandereta, el flabioler, que els va 

tocar totes les cançons dels cossiers. Després de la missa, continuaren la feina però, a 

més, se’ls afegí Ramiro, el xeremier. Ells dos van oferir un concert inesperat a la plaça 

de l’església, «mentrestant corre la veu del que cerquen “aquells senyors”» (OCPC, C-35: 

40). Aquella tarda, no quedaren a Algaida, sinó que anaren a Porreres per continuar la 

tasca en aquell poble. El mateix vespre tornaren, altra volta, a Algaida on no van poder 

aprofitar la vetlla perquè els cantadors citats no es van presentar. El dia 7 al matí van 

entrevistar en Toni des Molí i, durant la tarda, van entrevistar unes quantes noies mentre 

triaven bessó d’ametla; amb elles, no acabaren la tasca.  
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Margalida Fiol, Antònia Llompart i Rosa Capellà retratades al corral de la casa d’aquesta darrera, on tots 

els fotografiats triaven bessó d’ametla. Algaida. (Arxiu OCPC) 

 

Aquesta mateixa tarda, a prop de les sis, es dirigiren cap a Pina per preparar la 

recollida de materials. En primer lloc, parlaren amb el rector per fer-lo partícip de la 

seva empresa; també ho feren extensiu al carter. El vespre van retornar a Algaida on, en 

Llorenç Cego tocà algunes peces amb el flabiol, mentre aquest home tocava s’ajuntà 

molta gent a l’entrada i el menjador de l’hostal. Quan va haver acabat, tocà el torn a la 

tocada de boleros i, fins i tot, la mestressa en ballà alguns amb un espectador. Aquella 

vesprada, s’allargà fins les onze, «hora d’apagar l’electricitat» (OCPC, C-35: 43).    

El dia 8, continuaren l’entrevista a Mestre Llorenç Batle i les al·lotes que triaven 

bessó.  



42 

 

 

Mestre Llorenç a les portes del seu obrador, acompanyat de la seva família.  (Arxiu OCPC) 

 

Després, continuaren la tasca amb les entrevistes a Catalina Pericàs, coneguda al 

poble com madò Palanca que, tot i estar afònica, canta algunes belles peces. Més tard, 

anaren a Pina, buscaren el rector del poble i, ben admirats, van veure que aquest no sols 

els havia cercat informants sinó que, a més, havia començat a copiar algunes cançons. 

De totes les persones seleccionades, aquell dia només van entrevistar madò Valenta i 

dos al·lots joves, Gaspar Andreu i Antoni Fontiroig, que cantaren tonades de treballada i 

cançons de simbomba amb una simbomba improvisada i molt sorollosa, creada per ells 

mateixos.  
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S’anava fent tard i decidiren, per no descuidar-lo, anar a casa del carter a copiar 

algunes cançons i, més tard, soparen a casa del rector. A les nou del vespre arribaren a 

Algaida i, ben sorpresos, allà els esperaven alguns altres cantaires. 

L’endemà, buscaren nous informants per si els podrien oferir alguna cosa nova 

«puix, en general, ja anaven donant repeticions o variants insignificants» (OCPC, C-35: 

47). L’horabaixa, es dirigiren a Palma per, el dia següent, anar al Capdellà, on van estar 

sis dies. És en aquest moment que es dóna per acabada la missió pel fet que Josep Maria 

Casas ha de retornar a Barcelona; això no obstant, Baltasar Samper el dia següent va fer 

una estada a Galilea.    

 

5.1. ELS AJUDANTS DE LES MISSIONS DE RECERCA 

 A l’hora d’iniciar la tasca de recerca a qualsevol lloc on s’havien proposat, els 

recol·lectors que duien a terme les missions de recerca de l’Obra del Cançoner Popular 

de Catalunya es posaven en contacte amb algunes persones destacades del lloc que 

visitaven. Ho feien, per una banda, per agilitzar la tasca de trobar persones disposades a 

oferir els materials que ells cercaven i, per l’altra, per demostrar que eren bones 

persones i que no volien res més que recollir les cançons i tot el conjunt d’elements 

folklòrics que ells els poguessin oferir. És per això que, com hem pogut veure, moltes 

van ser les vegades que contactaven amb personatges destacats de la vida religiosa, 

aquests proporcionaven seguretat als entrevistats i, a més, els encoratjaven a cantar. No 

obstant això, també els era molt útil contactar amb alguna persona destacada de la vida 

social i pública pel fet que coneixien molta gent que els podria proporcionar el que ells 

cercaven.    

 

 5.1.1. ELS AJUDANTS DE RANDA 

 Don Bartomeu, el capellà de Randa.  

 5.1.2. ELS AJUDANTS D’ALGAIDA 

 Antoni Fiol Ballester, 5 Toni des molí d’Algaida. Va néixer dia 8 de juliol de 1900. 

Era fill de Francesc Fiol Nadal, un jornaler de 30 anys i de Francisca Ballester Vanrell, 

de 26 anys. Vivien al carrer Rosa número 43. En el moment en què van venir els 

                                                 
5 AMA, naixements, tom 19. Pàg. 47. 
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missioners tenia 25 anys i feia de conrador. Mai no s’havia mogut de l’illa ni havia anat 

molt lluny dels pobles del voltant d’Algaida. Era una persona molt servicial. Va morir a 

Palma, dia 8 de juny de 1985. Cantà per als missioners una tonada de segar.  

 

Fotografia que els missioners van prendre d’Antoni Fiol, l’home més servicial d’Algaida. (Arxiu OCPC) 

Sembla que també van rebre ajuda del carter del poble, però com que no se’ns indica el 

seu nom ni cap referència, no hem pogut saber qui era.  

 5.1.3. ELS AJUDANTS DE PINA  

 Sebastià Lliteres, era el rector del poble. Va aportar una glosa. 

 Bartomeu Mut Aloy, era l’escolà del poble també feia de carter. Estava casat amb 

Tonina Munar Alcover, coneguda com Madò Cornet. Amb Tonina van tenir cinc fills: 

Melcior, Antoni, Sebastià, Bartomeu i Miquel. Va aportar una codolada.  

 

5.2. ELS INFORMANTS D’ALGAIDA, PINA I RANDA 

La descripció dels els informants que ens ofereixen els missioners ens és d’una gran 

utilitat ja que esdevé un punt de partida primordial a l’hora de cercar més informació 

sobre les persones que van ajudar a conformar l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya. A més, permet, per exemple, intentar localitzar els seus descendents per 

poder-hi parlar i reivindicar, així, «la tasca que van fer en un exercici d’autoestima pel 

patrimoni cultural d’un determinat poble i de la seva gent» (GARÍ, 2015: 33). Aquesta 
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informació inicial ha estat trobada a partir de la consulta de la digitalització de la 

carpeta número 35 de l’Arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya facilitada 

pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya.  

No obstant això, també hem decidit investigar més sobre aquestes persones que van 

dedicar una mica del seu temps a enriquir amb les seves aportacions l’OCPC. En aquest 

aspecte ens han estat de gran utilitat visitar l’Arxiu Municipal d’Algaida, on vam poder 

trobar tota la informació també dels pobles de Randa i de Pina. Hem d’afegir que les 

fonts documentals del Cançoner no aporten el segon llinatge dels informants, fet que 

dificulta molt més la tasca de recerca d’aquestes persones. 

D’aquesta manera i amb la recerca del màxim nombre d’informació que podem 

trobar en els arxius, intentam donar visibilitat i ressaltar la importància d’una gent 

«invisible» fins aleshores que mai no ha estat reivindicada i és gràcies a les seves 

aportacions que avui dia podem tenir aquest gran volum d’ítems folklòrics que 

conformen el valuosíssim Cançoner de Catalunya.     

 5.2.1. ELS INFORMANTS DE RANDA 

 Maria Cantallops Tomàs,6 Maria del molí Vell. Era filla i veïna de Randa tenia, 

aproximadament, 45 anys. L’única Maria Cantallops que podem trobar és Maria 

Cantallops Tomàs que va néixer el dia 18 de març de 1880 a Randa. Era filla de Pere 

Joan Cantallops i Joana Aina Tomàs, tots ells vivien al carrer de l’Església número 28. 

Era fadrina, feia de pagesa i, segons Samper i Casas i Homs, era molt llesta. Va morir el 

dia 5 de gener de 1942.7 Els ítems folklòrics que proporcionà sense l’ajut d’altres 

cantaires foren sis cançons curtes, concretament, tonades de collir figues. Tots els altres 

elements folklòrics que proporcionà foren cantats amb altres al·lotes que hi havia al 

molí Vell de Randa. Aquests foren els següents: en primer lloc, setze cançons curtes que 

es classifiquen en onze tonades de segar, una cançó de capta titulada Ses panades i 

quatre gloses per a cantar acompanyades de simbomba. A més, també proporcionaren 

una cantarella titulada Domine. Per acabar, cantaren quatre cançons llargues o narratives 

que es classifiquen de la següent manera: un glosat de tristor titulat Entrant a dins 

Gènova i tres balades, Les transformacions, Bona nit tenga, senyora i, per acabar, A la 

ciutat de Nàpols.   

                                                 
6 AMA, naixements, tom 10. Pàg. 84r.  
7 AMA, defuncions, tom 22. Pàg. 360r.  
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 Pere Joan Cantallops Tomàs, fill i veí de Randa, tenia 28 anys. Era fill de Pere 

Joan Cantallops i Joana Aina Tomàs, tots ells vivien al carrer de l’Església número 28. 

Era germà de Maria Cantallops.8 La seva aportació fou una tonada de llaurar.  

 Antònia Aina Gener Puigserver,9 del molí de Can Xim. Pagesa de 23 anys, filla i 

veïna de Randa. Va néixer el dia 11 d’agost de 1901. Era filla de Francesc Gener Tomàs 

i de Catalina Puigserver Munar, vivia al carrer de l’Església número 26. Era fadrina. Va 

morir a Randa, el 19 de setembre de 1977.10 Els missioners destaquen d’ella que era una 

bona cantadora. 

 Margalida Gener Puigserver,11 del molí de Can Xim. Pagesa de 21 anys, germana 

de l’anterior i, per tant, filla de Francesc i Catalina que vivien al carrer de l’Església 

número 26, de Randa. Va néixer el dia 29 de juny de 1904. Era fadrina i va morir dia 22 

de desembre de 1978.12 Ella va cantar pels missioners una tonada de munyir.  

 Francesc Gener Tomàs,13 pare de les dues al·lotes que hem anomenat 

anteriorment, quan els missioners el van entrevistar tenia 64 anys. Era de Randa i vivia 

al carrer de l’Església número 26. Era fill de Francesc Gener i d’Antònia Aina Tomàs. 

Feia llaurador i estava casat amb Catalina Puigserver Munar natural d’Algaida, amb ella 

van tenir set fills que nomien: Francesc, Miquel, Bartomeu, Agustí, Antònia Aina, 

Margalida i Joaquim. En el moment de la seva mort, eren tots vius. Va morir a Randa, el 

dia 6 de gener de 1934, quan tenia 73 anys. La seva aportació a l’Obra del Cançoner fou 

de cinc tonades de treballar de la temàtica de batre i dues cançons curtes titulades El 

camp de Massena i Una jaia cerca palla.   

 Joaquim Gener Puigserver,14 Xim. Pastor de 18 anys fill de Francesc Gener 

Tomàs i germà d’Antònia i Margalida, va néixer a Randa el dia 16 de juliol de 1908. 

Vivia al carrer de l’Església número 26. Estava casat. Va morir dia 29 d’octubre de 

1981.15 La seva contribució foren set tonades de treballar que fan referència a la tasca de 

tondre.   

                                                 
8 Ens ha estat impossible de trobar més informació sobre aquest informant. 
9 AMA, naixements, tom 19. Pàg143r. 
10 AMA, defuncions, tom 26. Pàg. 144. 
11 AMA, naixements, tom 20. Pàg. 156r. 
12 AMA, defuncions, tom 26. Pàg. 370. 
13 AMA, defuncions, tom 21. Pàg. 275v. 
14 AMA, naixements, tom 21. Pàg. 58r. 
15 AMA, defuncions, tom 27. Pàg. 66. 
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 Guillem Garau Gener,16 Sen Caleta de 71 anys de Randa. Va néixer el 1854. Era 

fill de Guillem Garau i Francisca Aina Gener que vivien al carrer de Montuïri número 3. 

Es va casar amb Catalina Puigserver Torrens amb la qual va tenir dos fills: Guillem i 

Francisca. Era pagès i glosador, molt parlaire. Va morir el dia 26 de gener de 1934 a 

l’edat de 81 anys. La seva contribució a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya van 

ser: una dubtosa tonada de tondre,17 una tonada de munyir, una tonada de llaurar i una 

glosa titulada Colcada de sant Antoni. Tonada de gloses.  

 Jerònia Mas,18 Jerònia Vella de 68 anys, filla i veïna de Randa. Tenia fama de 

gran cantadora però la seva família no volgué fer res per potenciar-li aquesta qualitat. 

Era l’esposa d’un garriguer. La seva aportació foren un total de sis cançons curtes o 

copeos i set cançons llargues o narratives que es classifiquen de la següent manera: en 

primer lloc, tres glosats titulats S’altre vespre, Les hores i A quinze d’agost aniré; una 

codolada que presenta aquest títol i, per acabar, tres balades: La porquerola, A la ciutat 

de Nàpols i La carta de navegar.  

 

Jerònia Mas (Arxiu OCPC) 

 Anita Mir de Bauçà, veïna de Palma que passava temporades a Randa. Tenia 58 

anys. Ella va proporcionar les variants del romanç A la font den Guilar  proporcionat 

per Jerònia Sastre. 

                                                 
16AMA, defuncions,  tom 21. Pàg. 275r. 
17 Diem dubtosa perquè pareix  a ser que el cantaire la improvisà al moment de cantar-la pel fet que el 

títol no es correspon amb la temàtica de la tonada que va proporcionar.  
18 No ens ha estat possible de trobar més informació sobre Jerònia Mas.  
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 Jerònia Sastre Juan,19 Calí, de 28 anys, era casada a can Calí de Randa. Va néixer 

el dia 3 de febrer de 1895 era filla de Miquel Sastre Sastre, un jornaler de 43 anys que 

vivia al carrer de Randa d’Algaida, la seva mare era Jerònia Juan Ribas una jornalera de 

43 anys natural de Randa. La seva ocupació era fer de pagesa. Aportà als missioners un 

total de dotze cançons llargues o narratives que es classifiquen de la següent manera: sis 

balades, Vaqueret, feu-me una gràcia, El comte Flores, A la vorera de mar, A la font 

den Guilar, Bondat, bondat, senyoreta i A França hi ha una dama; dues codolades que 

tenen per títol El rei n’ha fetes fer crides  i La captiva i, per acabar, quatre glosats El 

fals confessor, Una borda m’arribà, La planc, pobra joveneta, el darrer dels quals és un 

glosat de tristor titulat Entrant a dins Gènova.  

 Joana Aina Tomàs Munar,20 del molí Vell. Tenia 74 anys i era de Randa. Filla de 

Guillem Tomàs i Maria Aina Munar, vivien al carrer de l’Església número 12. Era vídua 

de Pere Joan Cantallops Sastre amb el qual van tenir quatre fills: Pere Joan, Guillem, 

Francisca i Maria; aquesta darrera difunta. Va morir el dia 3 de juny de 1947 quan tenia 

97 anys. Va recitar per als missioners dues cançons llargues, concretament, dues balades 

titulades Allí a Valldemossa i Don Joan i don Ramon i una cançó curta de temàtica 

religiosa titulada Santa Teresa.   

 Pere Antoni Cantallops, va aportar una tonada de batre.  

 Jeroni Garau, va cantar tres tonades de llaurar. 21  

 

5.2.2. ELS INFORMANTS D’ALGAIDA 

 Apol·lònia Amengual,22 en el moment en què els missioners van anar a Algaida a 

fer la seva tasca, Apol·lònia tenia 40 anys i en feia vint que viva al poble. Ella va cantar 

per als missioners una cançó llarga, concretament, una codolada titulada Un dia jo me 

n’aní.    

 Gabriel Servera Trobat,23 Biel Bandereta de 78 anys, veí d’Algaida. Era fill de 

Miquel Servera i Joana Maria Trobat que vivien al carrer del Quarter número 34. La 

                                                 
19 AMA, naixements, tom 17. Pàg. 94r. 
20 AMA, defuncions, tom 23. Pàg. 86r. 
21 D’aquests dos últims informants, pel fet de no tenir cap altre tipus d’informació a part del nom i del seu 

primer llinatge, no ens ha estat possible de trobar més dades sobre la data del seu naixement, la seva mort, 

etc. 
22 No ens ha estat possible de trobar més informació sobre aquesta informant. 
23 AMA, defuncions, tom 21. Pàg. 118v. 
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seva professió era fer de llaurador. Es va casar amb Francisca Garcies Seguí amb la qual 

va tenir set fills que nomien: Margalida, Antoni, Antoni, Miquel, Maria, Francisca i 

Antonia, els tres primers ja havien mort quan ell morí. Era un afamat flabioler que havia 

tocat davant de la reina i al Palau de Belles Arts de Barcelona. Els digué que no s’havia 

mogut mai de la contrada si no havia estat per anar a tocar. Juntament amb el xeremier 

Ramiro van aportar a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya les següents sonades de 

tamborino i flabiol i xeremies: Ses corregudes, l’Oferta (ball dels homes), l’Oferta (ball 

de les dones), S’entrada des comte de Lloseta i, per acabar, tres tocades més que no 

presenten títol.  

 Llorenç Capellà Garí,24 Mestre Llorenç Batle de 44 anys. Va néixer l’any 1881 a 

Llucmajor però poc després la seva família ja es traslladà a Algaida. La seva ocupació 

era fer de sabater, però també era un glosador famós. «Coneixia en profunditat la 

cançonística popular, la sabia transmetre i tenia unes habilitats especials per contar i 

cantar [...]» (FULLANA, 2004: 32). Es va casar amb Margalida Roca el 16 de maig de 

1907 a la capella del Roser de l’església parroquial d’Algaida. Després de casar-se, 

s’establiren inicialment al carrer de la Beata número 2; després, al carrer Major número 

23; poc temps després, al carrer de l’Esperança número 4, sempre de lloguer. «Tot fa 

pensar que la parella disposava d’escassos recursos econòmics» (FULLANA, 2004: 56). 

Els missioners van escriure d’ell que tenia un bon gust rar entre els seus col·legues. 

Proporcionà la música dels cossiers d’Algaida i els féu saber que havia fet de dama 

durant alguns anys, en aquells moments, però, n’era l’instructor. Tenia molta afició i 

disposició per la música i la poesia «que conrea amb lectures i altres mitjans al seu 

abast» (OCPC, C-35: 75). No havia sortit mai de l’illa. La seva aportació foren dues 

tonades: una, de batre i l’altra, de llaurar. A més, va proporcionar tota la informació que 

ell sabia en referència als cossiers d’Algaida i deu músiques sense lletra. També cantà 

dues gloses la primera d’elles rep per títol Colcada de sant Antoni  i la segona, Tonada 

de glosats. Per acabar, proporcionà una cantarella titulada Pobre Cames-tortes; la 

música, nou estrofes de la lletra i informació sobre els Boleros vells i, en darrer lloc, la 

partitura del Bolero de l’amor. Morí a Algaida l’any 1950.  

                                                 
24 Informació extreta del llibre de FULLANA PUIGSERVER, Pere: Pere Capellà (1907-1954). La lluita 

incansable per la llibertat. Edicions de l’Ajuntament d’Algaida: Algaida. 
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Llorenç Capellà (Arxiu OCPC) 

 

 Rosa Capellà Garau,25 filla i veïna d’Algaida de 19 anys. Aquesta al·lota cantà 

juntament amb altres dues amigues, Margalida Fiol i Antònia Llompart sis cançons 

llargues o narratives que es poden classificar de la següent manera: tres balades titulades 

Anem-hi Montserrada, La porquerola i Si tu me vens darrere i també tres glosats que 

porten per títol: El fals confessor, Carabassa m’han donada i Me fas estar interessada. 

Elles tres acompanyades d’Antònia Oliver van aportar altres set cançons llargues o 

narratives que es poden classificar en quatre balades: A França hi ha una  dama, 

Bondat, bondat, senyoreta i A la ciutat de Nàpols; una codolada, Oh, quina idea més 

loca i, per acabar, dos glosats de tristor: Venia de Santanyí i Entrant dins el poble. A 

més, ella tota sola proporcionà un romanç, A la font del Guiló i una codolada El dia que 

em vaig casar.  

 Pere Cantallops Oliver,26 Pedro d’Albenya. Era un conrador de 28 anys que va 

néixer Algaida, el dia 22 de febrer de 1897. Era fill d’Antoni Cantallops Verger i de 

Catalina Oliver Mulet que vivien al carrer del Quarter número 2. Era fadrí i va morir el 

                                                 
25 En els llibres de registre únicament apareix una Rosa Capellà Garau que va néixer el 23 d’agost de 

1909, era filla de Llorenç Capellà Pujol, un jornaler de 26 anys i de Rosa Garau. Vivien al carrer Ribera 

número 14. AMA, naixements, tom 22. Pàg. 75r. 
26 AMA, defuncions, tom 26. Pàg. 168. 
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dia 20 de febrer de 1974. Segons les anotacions dels missioners, podria presumir d’una 

potentíssima veu de baix. Li agradava molt passejar-se però havia corregut poc món. Ell 

va proporcionar dues tonades de segar.   

 Margalida Fiol Ballester,27 veïna d’Algaida de 22 anys. Va néixer el dia 1 de 

gener de 1903, era la germana d’Antoni Fiol, per tant, els seus pares eren Francesc i 

Francisca i vivien, com hem dit anteriorment, al carrer Rosa número 43. Cantà per als 

missioners juntament amb Rosa Capellà i Margalida Fiol un total de sis cançons 

llargues o narratives el títol de les quals ja ha estat proporcionat quan hem parlat de 

Rosa Capellà i, a més, com hem mencionat anteriorment, proporcionà amb les que 

acabam de mencionar i Antònia Oliver altres set cançons llargues o narratives el títols 

de les quals també s’han indicat quan hem parlat de Rosa Capellà.  

 Per altra banda, ella tota sola cantà per als missioners una tonada de segar i un 

glosat de tristor sense acabar titulat La mort de la núvia.  

 Francina Aina Garau Amengual,28 pagesa de 46 anys, filla i veïna d’Algaida que 

va néixer el dia 1 de març de 1878. Era filla de Bernat Garau que era natural de 

Llucmajor i de Francina Aina Amengual Cantallops que era de Randa; tots ells vivien al 

carrer del Quarter segon, sense número. Proporcionà a Baltasar Samper i Josep Maria 

Casas una cançó llarga o narrativa, concretament una part de la balada de Don Joan i 

don Ramon.     

 Antònia Llompart, al·lota de 16 anys, d’Algaida. Així com ja ha aparegut quan 

hem parlat de les seves companyes, Antònia Llompart juntament amb Margalida Fiol i 

Rosa Capellà proporcionà sis cançons llargues o narratives i, amb les mateixes i 

Antònia Oliver, altres set cançons llargues més. Ara bé, en solitari cantà altres dues 

cançons llargues, concretament, dues balades: El rei tenia tres filles i Perduda, l’havem 

perduda.  

 Rosa Mir Juan,29 era l’hostalera d’Algaida, tenia 36 anys. Va néixer el dia 23 de 

març de 1889. Era filla de Miquel Mir, un jornaler de 38 anys i de Margalida Juan 

Tomàs que també era jornalera; ells dos estaven establerts al carrer dels Coloms número 

28. Estava casada amb Antoni Pericàs i tenia dos fills, era la cunyada de Catalina 

Pericàs. Va morir, ja essent viuda, el dia 14 de maig de 1978. Va cantar per als 

                                                 
27 AMA, naixements, tom 19. Pàg. 285. 
28 AMA, naixements, tom 9. Pàg. 25r. 
29 AMA, naixements, tom15. Pàg. 82r. 
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missioners una tonada de segar juntament amb Antoni Pericàs i, tota sola una tonada de 

batre.  

 

Rosa Mir, era l’hostalera d’Algaida. A la fotografia la podem veure acompanyada 

 del seu marit i els seus fills. (Arxiu OCPC) 

 

 Francesc Mudoy Crespí,30 Ramiro. Tenia 44 anys quan els missioners el van 

entrevistar. Va néixer a Algaida, el dia 13 d’agost de 1881. Vivia al carrer de la Plaça 

número 18. Era fill d’Antoni Mudoy que feia de jornaler i de Margalida Crespí. Estava 

casat. Va morir a Algaida el dia 17 de gener 1964.31 Era un celebrat xeremier d’Algaida 

que havia estat contractat a Barcelona. Era company de Biel Bandereta amb el qual 

proporcionà: Ses corregudes, l’Oferta (ball dels homes), l’Oferta (ball de les dones), 

S’entrada des comte de Lloseta i, per acabar, tres tocades més que no presenten títol. 

                                                 
30 AMA, naixements, tom 11. Pàg. 105r. 
31 AMA, defuncions, tom 25. Pàg. 118. 



53 

 

 

Francesc Mudoy i Ramiro tocant les peces que van oferir als missioners (Arxiu OCPC) 

 

 Petra Gelabert Pujol,32 de 27 anys, filla i veïna d’Algaida on va néixer el dia 5 de 

febrer de l’any 1898. Era filla d’Andreu Gelabert Garí i de Margalida Pujol Juan que 

tenia 28 anys quan ella va néixer i vivia, juntament amb el seu marit, al carrer de Ribera, 

número 5. Regia un taller de brodadores que cantaven mentre treballaven. Les seves 

brodadores, que són les quatre informants que vénen a continuació van proporcionar, 

cantant totes juntes, un total de cinc tonades de collir figues i un total de catorze 

cançons llargues o narratives que es classifiquen de la següent manera: en primer lloc, 

una codolada titulada El rei n’ha fetes fer crides; en segon lloc, dos glosats de tristor 

que presenten el títol d’Entrant a dins Gènova i No heu sentit anomenar i, per acabar, 

onze balades que porten els següents títols: El conde Flores, A la font del Guilandó, 

Bondat, bondat, senyoreta, Por las calles de Madrid, Perduda, la veig, perduda, Si tu 

me vens darrere, A la vorera de mar, El rei tenia tres filles, A la ciutat de Nàpols, Qué 

haces aquí, mora bella i Anem-hi Montserrada. 

 Francisca Noguera Ballester,33 filla i veïna d’Algaida que va néixer el dia 9 de 

desembre de 1910. Quan els missioners la van entrevistar tenia 14 anys i feia de 

brodadora al taller de Petra Gelabert. Era filla de Bartomeu Noguera Sastre que tenia 30 

                                                 
32 AMA, naixements, tom 18. Pàg. 99r. 
33 AMA, naixements, tom 22. Pàg. 212r. 



54 

 

anys i feia de barber, era natural de Biniali i d’Antònia Ballester Ribas que tenia 32 anys 

i era natural d’Algaida. Va morir a Llucmajor el dia 1 de juliol de 1993. 

 Antònia Oliver Mir,34 filla i veïna d’Algaida on va néixer el dia 4 de desembre de 

1909, era filla de Joan Oliver Marimon que era jornaler i tenia 36 anys i de Catalina Mir 

Pinya que no tenia professió i tenia 35 anys. Vivia al carrer del Quarter número 4. Quan 

els missioners la van entrevistar tenia 15 anys i feia de brodadora al taller de Petra 

Gelabert.  

 Francisca Oliver Capellà,35 filla i veïna d’Algaida on va néixer el dia 10 de 

novembre de 1910. Els seus pares eren Llorenç Oliver Mudoy que era conrador i tenia 

38 anys i Antònia Capellà Nadal, de 35 anys. Quan la van entrevistar tenia 16 anys i feia 

de brodadora al taller de Petra Gelabert. Va morir a Palma, el dia 9 de gener de l’any 

2000.   

 Margalida Oliver,36 filla i veïna d’Algaida, tenia 17 anys i feia de brodadora al 

taller de Petra Gelabert. 

 Josep Oliver,37 Pep Manuel. Fill i veí d’Algaida, tenia 62 anys, havia fet de 

conrador i, en aquells moments, feia de barber. Era fill de Guillem i Margalida que 

vivien al carrer de Sant Joan número 4. Estava casat amb Pixedis Trobat Barceló amb la 

qual van tenir quatre fills: Guillem, Margalida, Joan i Francesc. Quan es va morir ell, 

tots eren vius. Va fer el servei a la península. Sabia tocar la guitarra. Va morir el dia 5 

de juny de 1932. Va proporcionar als missioners de l’Obra dues tonades de llaurar. 

 Catalina Pericàs, Madò Palanca, pagesa d’Algaida. Tenia 43 anys, era bona 

cantadora i tenia la fama d’haver posseït una de les millors veus de Mallorca. Era 

cunyada de Rosa Mir. Els missioners ens proporcionen una molt bona informació sobre 

la informant: «[...] no hem de dubtar que hagués arribat a ésser una celebritat mundial, 

si, quan era petita, els seus pares haguessin accedit al prec que uns senyors forasters els 

feren de que la dediquessin al teatre» (OCPC, C-35: 45). La seva aportació a l’Obra del 

Cançoner foren tres tonades: dues de batre i una de segar.   

                                                 
34 AMA, naixements, tom 22. Pàg. 109r.  
35 AMA, naixements, tom 22. Pàg. 204r. 
36 El nom d’aquesta informant apareix com Margalida Oliver Mulet que va néixer el dia 6 de febrer de 

l’any 1909. Però ens indica que els seus pares eren de Pina; ells eren Joan Oliver Servera i Maria Mulet 

Mulet que vivien al carrer del Quarter número 1. AMA, naixements, tom 22. Pàg. 16. Va morir el dia 15 

de novembre de 1997 i ja era viuda. 
37 AMA, defuncions, tom 21. Pàg. 232r. 
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 Antoni Trobat Mulet,38 que va néixer el dia 25 de desembre de 1881 a Algaida. 

Era fill de Francesc Trobat i d’Aina Mulet que vivien al carrer Nou, sense número. 

Tenia 44 anys i feia de cafeter; no obstant això, abans de ser cafeter havia estat llenyater 

i exsecallador. Posteriorment es dedicaria a fer de transportista. Va estar vuit mesos fora 

de l’illa. Es va casar amb Margalida Capellà Sastre amb la qual van tenir set fills: 

Francisca, Francisco, Francisco, Jerònia, Margalida, Coloma, Maria i Llorenç. El segon 

ja era mort quan ell va morir. Va morir el dia 6 de març de 1942. Va proporcionar a 

Samper i Casas i Homs una tonada d’exsecallar.     

 Llorenç Aloi, Cego, els missioners no l’inclouen a la llista dels informants però sí a 

les seves memòries on ens conten que era un pastor cec que sabia tocar el flabiol amb 

les dues mans. «El cas d’aquest “Cego” és admirable: és pastor, guia el seu ramat de 

cabres amb la mateixa destresa que si hi veiés, toca diversos instruments amb la mestria 

i gust que pot exigir-se a qui aprengué a tocar el flabiol, ja cec, a l’edat de sis anys, 

essent rabadà d’un vell, el vell “Barca” que també ensenyà en Ramiro i en Bandereta» 

(OCPC, C-35: 43). Tocà per als folkloristes dues tonades de flabiol.   

 Joan Canyellas, no apareix a la llista d’informants dels missioners però va cantar 

per a ells una glosa.  

 Miquel Munar, vicari d’Algaida, tampoc no apareix a la llista d’informants però 

d’ell fou que copiaren la lletra del Cant de la Sibil·la i el Goig de sant Josep.  

5.2.3. ELS INFORMANTS DE PINA 

 Paula Amengual, en aquells moments tenia 25 anys, era filla de Llubí i veïna de 

Pina. Vivia al poble perquè era la nora del carter. Oferí als missioners una cançó llarga o 

narrativa, concretament, una balada titulada A la ciutat de Nàpols.   

 Gaspar Andreu Munar,39 fill i veí de Pina on va néixer el dia 27 de setembre de 

1904. Era fill d’Antoni Andreu Torrens que feia de caminer i tenia 40 anys i de 

Magdalena Munar Payeras, de 32 anys que no tenia professió. Vivien al carrer de Ribas, 

número 10. Quan el van entrevistar tenia 21 anys, feia de pagès i els missioners el 

consideraren un bon cantador. No s’havia mogut mai del poble. Va morir el dia 7 de 

març de 1984.40 Va cantar per als folkloristes de l’Obra un total de set ítems folklòrics 

que es classifiquen de la següent manera: tres tonades de treballada: una de llaurar; 

                                                 
38 AMA, naixements, tom 11. Pàg. 149r.  
39 AMA, naixements, tom 20. Pàg. 178.  
40 AMA, defuncions, tom 27. Pàg. 147. 
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l’altra, de batre i, per acabar, una de segar. A més, juntament amb Antoni Fontiroig 

cantà quatre cançons curtes per a simbomba.   

 Antònia Carbonell, Madò Valenta velleta de Pina de 72 anys. Era cega però 

gaudia d’una regular memòria. Fou la informant que més ítems folklòrics oferí a 

Samper i a Casas i Homs. 

 

 Concretament aportà devuit exemples que es classifiquen de la següent manera: en 

primer lloc sis cançons curtes, concretament, gloses, només una d’elles porta títol: 

Aquest camp d’herbetes. En segon lloc, una cantarella titulada Vola, vola, rossinyol. La 

resta d’aportacions fan part del gènere de les cançons llargues o narratives, d’aquests 

gènere n’aportà dotze exemples: dues codolades titulades La filla d’un comte 

enganyada i El rei n’ha fetes fer crides; i, per acabar, vuit balades: El comte de Raixa, 

El rei tenia tres filles, La carta de navegar, Don Joan i don Ramon, A la ciutat de 

Nàpols, Ses presons de Barcelona, A sa vorera de mar i A la font del Guiló. 

 Antoni Fontiroig Bibiloni,41 fill i veí de Pina on va néixer el dia 3 de setembre de 

1904 i d’on mai no s’havia mogut. Era fill de Jaume Fontiroig Juan, jornaler de 30 anys 

i de Margalida Bibiloni Oliver, de 29 anys. Vivien al carrer de Ramon Llull de Pina, 

número 15. Feia de pagès i tenia 21 anys quan els missioners el van visitar. Va morir a 

Palma, dia 3 de setembre de 1991. Juntament amb Gaspar Andreu proporcionà quatre 

cançons curtes de simbomba.  

                                                 
41 AMA, naixements, tom 20. Pàg. 173. 
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 Tonina Munar Alcover,42 Madò Cornet. Era filla de Sineu però residia a Pina. Era 

filla de Sebastià i Antònia. Era la muller del carter, Bartomeu Mut Aloy, amb el qual 

van tenir cinc fills: Melcior, Antoni, Sebastià, Bartomeu i Miquel. Exercia de foravilera. 

En el moment en què els missioners la van entrevistar tenia 62 anys. Va morir el dia 19 

de maig de 1955 als 93 anys. Cantà per a Samper i Casas i Homs dues codolades, ítems 

folklòrics que s’insereixen dins els grup de cançons llargues o narratives.  

 

                                                 
42 AMA, defuncions, tom 24. Pàg. 56v. 
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6. CLASSIFICACIÓ I INDEXACIÓ DELS MATERIALS RECOLLITS 
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6.1. CLASSIFICACIÓ I INDEXACIÓ DELS MATERIALS RECOLLITS A RANDA 

JERÒNIA MAS VELLA 

 -Glosat, S’altre vespre editat a la pàgina 77-78. 

 -Glosat, Les hores editat a la pàgina 82-83.  

 -Glosat, A quinze d’agost aniré editat a la pàgina 92-94. 

 -Codolada, editada a la pàgina 78-80. 

 -Balada, La carta del navegar editada a la pàgina 81. 

 -Balada, La porquerola editada a la pàgina 81. 

 -Balada, A la ciutat de Nàpols editada a la pàgina 90-91.  

 -La lletra de sis cançons curtes, concretament, copeos editats a la pàgina 91-92. 

JERÒNIA SASTRE JUAN CALÍ   

 -Glosat de tristor, Entrant a dins Gènova editat a la pàgina 85.  

 -Glosat, El fals confessor editat a la pàgina 87-88. 

 -Glosat, Una borda m’arribà editat a la pàgina 88-90. 

 -Glosat, La planc. Pobre joveneta editat a la pàgina 108-109.  

 -Codolada, El rei n’ha fetes fer crides editada a la pàgina 97-98. 

 -Codolada, La captiva editada a la pàgina 105-106. 

 -Balada, Vaqueret feu-me una gràcia editada a la pàgina 86. 

 -Balada, El comte Flores editada a la pàgina 86. 

 -Balada, A la vorera de mar editada a la pàgina 95-96.  

 -Balada, A la font den Guilar editada a la pàgina 96-97. 

 -Balada, Bondat, bondat, senyoreta editada a la pàgina 106-108. 

 -Balada, A França hi ha una dama editada a la pàgina 109.  

ANITA MIR BAUÇÀ 

 -Proporcionà les variants de la balada cantada per Jerònia Sastre titulat A la font den 

 Guilar.   
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GUILLEM GARAU GENER SEN CALETA 

 -Tonada de tondre editada a la pàgina 69-70. 

 -Tonada de munyir editada a la pàgina 70. 

 -Tonada de llaurar editada a la pàgina 70. 

 -Glosa, Colcada de sant Antoni-Tonada de gloses editada a la pàgina 94-95. 

MARIA CANTALLOPS TOMÀS 

 -Sis tonades de collir figues editades a la pàgina 70-71. 

 -Onze tonades de segar editades a la pàgina 73-75. 

 -Cançó de capta Ses panades editada a la pàgina 101. 

 -Cantarella de burla Domine editada a la pàgina 100. 

 -Quatre gloses o cançons de simbomba editades a la pàgina 104-105. 

 -Glosat de tristor, Entrant a dins Gènova editat a la pàgina 103. 

 -Balada A la ciutat de Nàpols editada a la pàgina 99-100. 

 -Balada Les transformacions editada a la pàgina 100-101. 

 -Balada Bona nit tenga, senyora editada a la pàgina 102.  

MARGALIDA GENER PUIGSERVER 

 -Tonada de munyir editada a la pàgina 72. 

JOAQUIM GENER PUIGSERVER 

 -Set tonades de tondre editades a la pàgina 72-73. 

PERE ANTONI CANTALLOPS 

 -Tonada de batre editada a la pàgina 77. 

JERONI GARAU 

 -Tres tonades de llaurar editades a la pàgina 80-81. 

PERE JOAN CANTALLOPS TOMÀS 

 -Tonada de llaurar editada a la pàgina 75-76. 

JOANA AINA TOMÀS MUNAR 
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 -Cançó curta religiosa, Santa Teresa editada a la pàgina 76. 

 -Balada, Don Joan i don Ramon editada a la pàgina 84. 

 -Balada, Allí a Valldemossa editada a la pàgina 83-84. 

FRANCESC GENER TOMÀS 

 -Cinc tonades de batre editades a la pàgina 76. 

 -Cançó curta, El camp de Massena editada a la pàgina 99. 

 -Cançó curta Una jaia cerca palla editada a la pàgina 103-104. 

 

6.2. CLASSIFICACIÓ I INDEXACIÓ DELS MATERIALS RECOLLITS A ALGAIDA 

APOL·LÒNIA AMENGUAL 

 -Codolada, Un dia jo me n’aní editada a la pàgina 157-158. 

JOAN CANYELLAS 

 -Glosa Les set paraules editada a la pàgina 152. 

CATALINA PERICÀS 

 -Dues tonades de batre editades a la pàgina 112-113. 

 -Tonada de segar editada a la pagina 113. 

LLORENÇ ALOI CEGO 

 -Dues tonades de flabiol.  

ANTONI TROBAT MULET 

 -Tonada d’exsecallar editada a la pàgina 109. 

ROSA MIR JUAN 

 -Tonada de segar (juntament amb Antoni Pericàs) editada a la pàgina 110-111. 

 -Tonada de batre editada a la pàgina 114. 

JOSEP OLIVER PEP MANUEL 

 -Dues tonades de llaurar editades a la pàgina 111. 

FRANCISCA AINA GARAU AMENGUAL 
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 -Balada, Don Joan i don Ramon editada a la pàgina 143-144. 

PERE CANTALLOPS OLIVER D’ALBENYA 

 -Dues tonades de segar editades a la pàgina 113-114. 

ANTONI FIOL DES MOLÍ NOU 

 -Tonada de segar editada a la pàgina 113. 

MIQUEL MUNAR 

 -El cant de la Sibil·la editat a la pàgina 152-154. 

 -Goig de sant Josep editat a la pàgina 154-155. 

ANTÒNIA OLIVER MIR, MARGALIDA OLIVER, FRANCISCA OLIVER CAPELLÀ I FRANCISCA 

NOGUERA BALLESTER, cantadores del taller de brodar de Petra Gelabert Pujol. 

 -Cinc tonades de collir figues editades a la pàgina 110. 

 -Glosat de tristor, Entrant a dins Gènova editat a la pàgina 133-134. 

 -Glosat de tristor, No heu sentit anomenar editat a la pàgina 135-136. 

 -Codolada, El rei n’ha fetes fer crides editada a la pàgina 121-124. 

 -Balada, El conde Flores editada a la pàgina 120-121. 

 -Balada, A la font del Guilandó editada a la pàgina 124-125. 

 -Balada, Bondat, bondat, senyoreta editada a la pàgina 125-126. 

 -Balada, Por las calles de Madrid editada a la pàgina 126-127. 

 -Balada, Perduda, la veig, perduda editada a la pàgina 127-128. 

 -Balada, Si tu me vens darrere editada a la pàgina 128-129. 

 -Balada, A la vorera de mar editada a la pàgina 129-130. 

 -Balada, El rei tenia tres filles editada a la pàgina 130-131. 

 -Balada, A la ciutat de Nàpols editada a la pàgina 131-132. 

 -Balada, Qué haces aquí, mora bella editada a la pàgina 132-133. 

 -Balada, Anem-hi, Montserrada editada a la pàgina 133. 

LLORENÇ CAPELLÀ GARÍ BATLE 
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 -Tonada de batre editada a la pàgina 112. 

 -Tonada de llaurar editada a la pàgina 112. 

 -Glosa, Colcada de sant Antoni-Tonada de gloses editada a la pàgina 139. 

 -Glosa, Tonada de glosats editada a la pàgina 139. 

 -Cantarella de burla, Pobre Cames-tortes editada a la pàgina 139-140. 

 -Informació sobre els cossiers d’Algaida editada a la pàgina 136. 

 -Deu partitures sense lletra de les cançons que ballen els cossiers.  

 -Boleros vells (informació, ball i nou estrofes del cant) editat a la pàgina 150-152. 

 -Bolero de l’amor (partitura).  

GABRIEL SERVERA TROBAT BANDERETA I FRANCESC MUDOY CRESPÍ RAMIRO  

Partitures de les següents cançons per a sonar amb el tamborino i el flabiol i la xeremia: 

 -Ses corregudes. 

 -L’oferta –ball dels homes. 

 -L’oferta –ball de les dones. 

 -S’entrada des comte de Lloseta. 

 -Tres cançons sense títol.  

MARGALIDA FIOL BALLESTER 

 -Tonada de segar editada a la pàgina 111-112. 

 -Glosat de tristor, La mort de la núvia editat a la pàgina 116. 

ANTÒNIA LLOMPART 

 -Balada, El rei tenia tres filles editada a la pàgina 115-116. 

 -Balada, Perduda, l’havem perduda editada a la pàgina 148-149. 

ROSA CAPELLÀ GARAU 

 -Codolada, El dia que em vaig casar editada a la pàgina 119-120. 

 -Balada, A la font del Guiló editada a la pàgina 147-148.  
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MARGALIDA FIOL, ANTÒNIA LLOMPART I ROSA CAPELLÀ cantaren juntes les següents 

cançons: 

 -Glosat, Me fas estar interessada editat a la pàgina 117-118. 

 -Glosat, El fals confessor editat a la pàgina 118-119. 

 -Glosat, Carabassa m’han donada editat a la pàgina 155-156. 

 -Balada, Anem-hi, Montserrada editada a la pàgina 114-115. 

 -Balada, La porquerola editada a la pàgina 116-117. 

 -Balada,  Si tu me vens darrere editada a la pàgina 156-157.  

 MARGALIDA FIOL, ANTÒNIA LLOMPART, ROSA CAPELLÀ I ANTÒNIA OLIVER cantaren 

juntes les següents cançons: 

 -Glosat de tristor, Venia de Santanyí editat a la pàgina 142-143. 

 -Glosat de tristor, Entrant dins el poble editat a la pàgina 145-146. 

 -Codolada, Oh, quina idea més loca editada a la pàgina 140-142. 

 -Balada, A França hi ha una dama editada a la pàgina 144-145. 

 -Balada, S’altre vespre editada a la pàgina 146. 

 -Balada, Bondat, bondat, senyoreta editada a la pàgina 146-147. 

 -Balada, A la ciutat de Nàpols editada a la pàgina 149.   

6.3. CLASSIFICACIÓ I INDEXACIÓ DELS MATERIALS RECOLLITS A PINA 

GASPAR ANDREU MUNAR 

 -Tonada de batre editada a la pàgina 158-159. 

 -Tonada de llaurar editada a la pàgina 159. 

 -Tonada de segar editada a la pagina 159. 

 -Quatre cançons curtes, gloses, de simbomba editades a la pàgina 181-182. 

 (Cantades juntament amb Antoni Fontiroig Bibiloni)  

BARTOMEU MUT 

 -Codolada editada a la pàgina 159-162. 

TONINA MUNAR ALCOVER 
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 -Codolada editada a la pàgina 166-172. 

 -Codolada editada a la pàgina 172-174. 

PAULA AMENGUAL 

 -Balada, A la ciutat de Nàpols editada a la pàgina 174. 

SEBASTIÀ LLITERES 

 -Glosa editada a la pàgina 176. 

ANTÒNIA CARBONELL, MADÒ VALENTA 

 -Sis cançons curtes, gloses, una d’elles porta el títol Aquest camp d’herbetes 

 editades a les pàgines 175-176/ 180-181.  

 -Cantarella, El rei de França és mort editada a la pàgina 184. 

 -Glosat, Vola, vola, rossinyol editat a la pàgina 184-185. 

 -Codolada, La filla d’un comte enganyada editada a la pàgina 162-164. 

 -Codolada, El rei n’ha fetes fer crides editada a la pàgina 177-180. 

 -Balada, El comte de Raixa editada a la pàgina 164-165. 

 -Balada, El rei tenia tres filles editada a la pàgina 165. 

 -Balada, La carta de navegar editada a la pàgina 165-166. 

 -Balada, Don Joan i don Ramon editada a la pàgina 176-177. 

 -Balada, A la ciutat de Nàpols editada a la pàgina 177. 

 -Balada, Ses presons de Barcelona editada a la pàgina 182. 

 -Balada, A sa vorera de mar editada a la pàgina 182-183. 

 -Balada, A la font del Guiló editada a la pàgina 183-184.  
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7. EDICIÓ DE LES TONADES I ALTRES ÍTEMS FOLKLÒRICS RECOLLITS ALS 

DIFERENTS POBLES 
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 Aquesta tasca es durà a terme a partir dels manuscrits escrits per Casas i Homs i 

també, en algunes ocasions, a partir de les partitures recollides de la mà de Samper –ja 

que aquestes ens ajuden a entendre alguns mots inintel·ligibles dels manuscrits. Aquests 

materials dels quals partim per dur a terme aquesta tasca provenen de les carpetes 33, 35 

36, 37 i 38 dels materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya que han estat 

proporcionats en format digital pel Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 

Popular de Catalunya. Val a dir que, en algunes ocasions, s’han consultat els volums del 

Cançoner Popular de Mallorca per comparar o aclarir alguns dubtes respecte de les 

peces recollides (GINARD, 1966-1975).     

 És important, a l’hora de dur a terme una tasca d’aquestes característiques, fer una 

investigació per poder obtenir el màxim nombre de variants que permetran decidir, en 

moltes ocasions, quines són les formes més adients perquè passin a formar part de la 

nostra edició crítica i que consideram que són les més adequades per a publicar un text 

que presenti una llengua d’acord amb els criteris del moment de publicació. Això no 

obstant, aquest cas serà un tant distint pel fet que no comptam amb distintes variants de 

cada ítem folklòric recollit, sinó únicament la versió que en van proporcionar els 

informants i que ens ha arribat a través dels apunts dels folkloristes. Aquesta consta 

d’un document on hi apareix la lletra i, per norma general, hi sol haver recollida una 

partitura de la composició duta a terme per Baltasar Samper, aquesta, en algunes 

ocasions, serveix per poder resoldre alguns dubtes de transcripció.   

 La poesia oral és un gènere poc conegut i si a més, no s’edita i s’adapta, segurament 

quedarà oblidada per la major part dels lectors i només serà coneguda per uns pocs 

estudiosos d’aquest camp. No hem d’oblidar, però, que poder llegir aquest tipus de 

composicions és poder anar una passa enrere en el temps i poder gaudir de les 

cantarelles que els nostres avantpassats, moltes vegades sense adonar-se’n, feien servir 

per amenitzar les seves hores de feina, per passar les vetllades, entretenir els infants, etc. 

És per això que consider que és molt important que les composicions antigues siguin ara 

editades, adaptades a l’ortografia actual, per així poder ser publicades i, pot ser, arribar a 

nous lectors. Perquè la poesia de l’ahir també pot ser la de l’avui. 
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 7.1.LA NOSTRA EDICIÓ 

 Per dur a terme la tasca que ens proposam a fer, en primer lloc, el que cal establir 

són els criteris d’edició que es faran servir per editar tot el conjunt de materials 

procedents de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya al poble d’Algaida i els seus 

llogarets Pina i Randa. Després d’estudiar a fons distints criteris d’edició hem 

considerat molt oportú escollir els criteris que va establir el professor Guiscafrè per a ús 

intern de la Universitat de les Illes Balears. Seguir aquestes normes sempre que es 

vulgui fer una tasca d’edició serà molt convenient per així tenir tots els materials 

folklòrics editats seguint un mateix patró. Així mateix, hem de mencionar que amb el 

criteri aplicat intentam reproduir amb la màxima fidelitat la lliçó que la composició vol 

transmetre però aplicant-hi una regularització ortogràfica que segueixi la normativa 

actual. No obstant això, hem de mencionar que aquesta actualització d’aquests elements 

etnopoètics vol respectar tant com sigui possible la llengua original. És per això que 

hem procurat no introduir canvis que afectin aspectes mètrics o lingüístics no 

estrictament ortogràfics. 

 A continuació reproduïm els criteris utilitzats: en primer lloc, hem actuat amb 

coherència en l’aplicació dels criteris de transcripció i, si s’ha considerat necessari, s’ha 

proporcionat una explicació més detallada. Hem usat els signes propis del sistema 

ortogràfic oficial de la llengua de l’ítem. Hem respectat els trets dialectals, fonètics, 

morfològics, sintàctics i lèxics del text, encara que la gramàtica normativa no els reculli. 

Tot i això, a l’hora d’editar els materials folklòrics hem transcrit segons la normativa 

actual els següents fenòmens: l’afèresi, l’africació, l’assimilació, la diftongació de la [O] 

inicial, la dissimilació, l’epèntesi, les paraules esdrúixoles en -ia –tant en singular com 

en plural–, la inflexió vocàlica, la iodització, la labialització, la monoftongació, la 

neutralització de la [o] àtona, la palatalització, la paragoge, el pas de [w] a labiodental 

fricativa sonora, la pèrdua de la [z] intervocàlica, el rotacisme, la ve antihiàtica i la 

vocalització.   

 Això no obstant, s’ha mantengut el desplaçament d’accent i s’ha transgredit la 

normativa quan hem editat fenòmens que són marques formals del text (perquè fan part 

de la rima). En aquest cas, però, la transgressió és acceptable i necessària. 

 Hem unificat la grafia de les diverses realitzacions dels pronoms ho i hi, tant si 

apareixen sols com en combinació amb un altre. En els altres casos, tot i que actuam 
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tenint en compte la normativa, s’han respectat les formes dialectals. En el cas de les 

formes verbals, s’han respectat les formes dialectals, malgrat que no siguin normatives. 

S’ha respectat la pronúncia col·loquial en la representació gràfica. 

 La transcripció reflecteix els fenòmens de contacte de llengües, és per això que: els 

castellanismes integrats i pronunciats a la catalana es transcriuen adaptats, els 

barbarismes no s’han destacat ni amb comentes ni amb lletra cursiva; encara que sí que 

s’han transcrit en cursiva, les frases senceres o les expressions completes pronunciades 

en una altra llengua. El mateix criteri regeix per a les paraules adaptades al català però 

que es pronuncien amb fonemes de l’espanyol. 

 Els aclariments dels missioners que solen especificar detalls de les composicions 

recollides van transcrits en rodona respectant l’ortografia i la gramàtica.  Les anotacions 

de l’investigador van entre claudàtors i escrits en rodona. Els fragments inintel·ligibles 

es marquen amb un guió llarg entre dues barres inclinades al revés. 

  

 7.2. EDICIÓ DE LES TONADES I ALTRES ÍTEMS FOLKLÒRICS RECOLLITS A RANDA 

 

Carpeta 33 

 

Pàgina 31-32, núm. 30. Tonada de tondre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Dins es bosc de Son Fortesa 

un card negre hi ha; 

vuit mesos li vaig picar 

i no el vaig poder tallar, 

mirau si du fortalesa. 

Com el vaig tenir en terra, 

entaulat i quant hi ha, 

un mestre hi va judicar: 

500 bastiments de guerra 

i altres tants de galera 

i cent barques per pescar. 
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Guillem Garau, Coleta. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

[Baltasar Samper ens diu que] «El cantaire de segur es confongué, improvisà una tonada 

per no confessar que no es recordava de la que havia anunciat, “de tondre”». [I Josep 

Maria Casas,] «tenint en compte el caràcter de glosador del cantaire i sa manera de 

respondre i, a més, el poc que s’adiu amb la cançó típica, aquesta que hem apuntat es fa 

sospitosa».   

 

Pàgina 33-34, núm. 31. Tonada de munyir. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

La tonada de munyir  

la fan dins una escudella 

l’agafeu per sa mamella: 

xota, xota, vine ací.  

 

Guillem Garau, Coleta. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

«No tenim per autèntica aquesta tonada. Potser l’improvisà el cantaire. Diu que la sap 

de fa molts d’anys».  

 

Pàgina 35-36, núm. 32. Tonada de llaurar. Recollida per J. M Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Mestre, jo us ho dic davant 

que fasseu s’arada dreta, 

darrera una sarrieta 

que puga llaurar colcant.  

 

Guillem Garau, Coleta. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

Pàgina 37-39, núm. 34. Tonada de collir figues. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  
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Si vens an es figueral 

te convid a menjar figues; 

les de donaré collides 

fresques i no et faran mal. 

 

Es pobre figueraler  

passa sa vida apenada: 

en veure sa nigulada, 

corrents se’n va a entrar el sequer. 

 

La pobra figueralera  

ha caiguda d’un cimal; 

i diu que no s’ha fet mal 

perquè pensava amb en Pere.  

 

Vols que et digui el meu cabal 

d’aquí envant que he mester? 

Un ganxo i un paner 

per anar an es figueral.  

 

He sembrat un figueral 

tot de figueres porquenyes. 

En fer un llamp, que no et senyes 

per què Déu et guard de mal?  

 

La figuera alacantina 

n’és amiga de ma mare 

i sa verdal, de mon pare 

i s’albecó, de sa padrina. 

Maria Cantallops. Randa, 24 d’agost de 1925. 
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[Baltasar Samper diu que] «les alteracions col·locades damunt les notes indiquen 

entonació imprecisa, però aproximada a la nota». [Josep Maria Casas diu que] «la sap 

de petita, de tota la vida».  

 

Pàgina 40-41, núm. 35. Tonada de munyir. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

La tonada de munyir 

la fan dins s’escudella; 

l’agafen per sa mamella: 

xota, xota, vine aquí.   

Margalida Gener des molí de can Xim. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

[Baltasar Samper diu que] «dubteu de l’autenticitat d’aquesta tonada. Enlloc més ens la 

digueren,43 ni cap del mateix caràcter». [Josep Maria Casas diu que] «fa poc que 

l’aprengué».  

 

Pàgina 42-45, núm. 36. Tonada de tondre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

-Ovella que esperoneges, 

que t’han tocada sa pell? 

-Que no te basta es vell, 

sa carn i tot em garbeges?  

 

Ja és morta s’ovella negra 

sa qui feia tants bons bens, 

i es tonedors externs 

li foradaren sa tela. 

 

Ses estisores d’es tondre 

no serveixen per brodar, 

                                                 
43 Notau que aquesta explicació que dóna Baltasar Samper és errònia pel fet que Guillem Garau ja l’havia 

proporcionada.  
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els vaig anar a provar 

a dalt s’aljub de Garonda.   

 

Na Guidana en sa nit tresca, 

engronsant es picarol, 

cercant fulletes de col 

per tenir sa llet més fresca.  

 

Es qui es tondre va trobar 

no té pèl de grosseria, 

perquè va dir que volia 

bon beure i bon menjar 

i bon tabac per fumar 

i aiguardent entre dia.  

 

Na Guidana no volia 

que en Pep Miró s’embarcàs; 

volia que formatjàs 

sa llet de sa seva filla.  

 

Lo que vaig passar més gust 

veure tondre s’esqueller, 

perquè el va tondre un grosser 

amb estisores de fust.  

 

Joaquim Gener. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

«Les aprengué de sentir-les cantar a companys de treball, generalment pastors ja vells».  

 

Pàgina 46-51, núm. 37. Tonada de segar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

En temps de segar fa dia 

per anar a Jerusalem; 
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jo aniria a Son Antem 

a veure la vida mia.  

 

Jo segava a Figueralta 

veïnat de Torremarina, 

voldria veure s’alzina 

de veure-la que és tan alta. 

 

L’un fa nyic, l’altre fa nyac 

qui són com ara rellotges; 

a Petra per sonar orgues 

posen dos pots dins un sac. 

 

En temps de segar duc coa 

i m’afany que no puc pus; 

demano en el Bon Jesús 

que em do un enamorat jove.   

 

Venturosa criatura 

qui se mor i en el cel va, 

i segant pot guanyar 

doblers per la sepultura.  

 

Aquesta civada em prova, 

en es blat m’afanyaré; 

mestre Pau, m’haureu de fer, 

si no és enguany, l’any qui ve 

de fust una esquena nova.  

 

Ell talla un bri, dos brins, 

com que en falta companatge, 

emperò no és pa i formatge, 

ja s’hi fica més endins.  
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Si es segar se n’hagués anat 

a davall una teulada, 

jo hagués presa s’escarada 

des terme de sa ciutat. 

 

Si tengués sa falç dentada, 

ja te vendria a ajudar, 

si tenguesses s’escarada 

a s’ombra des campanar.   

 

Com l’he vista dematí 

segar sense manegots. 

Deixa fer, ja perdrà es jocs 

en es blat, coll de rocí.  

 

Jo segava blat cabot 

qui em pegava pes capell; 

l’amo estava content d’ell, 

i jo n’estava molt poc.  

 

Maria Cantallops i les altres des Molí Vell. Randa, 24 d’agost de 1925.  

 

[Baltasar Samper diu que] «l’ordre d’aquests episodis no és fix. Els cantaires, com totes 

les tonades de treballada, improvisen damunt d’una fórmula. Amb els fragments 

recollits mentre les al·lotes cantaven, hem compost el document. La primera veu la fa 

“l’escarader major”, que se situa a l’extrem dret de la línia de segadors». [Josep Maria 

Casas diu que] «les dictaren n’Antònia Gener del Molí de can Xim, qui començà el cant 

com sol fer l’escarader major i la seva germana Margalida, na Maria Cantallops i el 

germà d’aquesta, en Guiem. Les dictaren dins es Molí Vell de Randa, on estàvem tots 

reunits després de sopar, pelant ametlles». 

 

Pàgina 52-53, núm. 41. Tonada de llaurar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  
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Hermosa cara de sol, 

oh flor de passionera 

da’m un brot d’alfabaguera 

de dins es teu cossiol.  

Pere Joan Cantallops des molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925.  

 

[Baltasar Samper diu que és una] «versió aproximada. Sols el fonògraf pot reproduir 

exactament la prodigiosa i particular vocalització del cantaire». 

 

Pàgina 54-56, núm. 42. Tonada de batre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Ma mare em diu: -Quina hora és? 

Tu fas llargues ses vetllades. 

Jo dic: -Les deu han tocades; 

moltes voltes són les tres.  

 

Na Roja n’és bona mula; 

jo ho he de dir an es senyor 

que es caire que té millor: 

en dir-li arri, s’atura. 

 

Molta volta a ca son pare 

no l’acaben de mirar, 

i un perdut la fa anar 

tota blava per sa cara.  

 

Si no fos pes carretó... 

 

Per batre en el món no hi ha... 

 

Francesc Gener del Molí de can Xim. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Les sap de tota la vida». 
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Pàgina 57-58, núm. 43. Tonada de batre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Baten es blat novelló 

i no desfan ses falcades; 

per això van tan tirades 

ses egües de Puig Moltó.  

 

Pere Antoni Cantallops des Molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925.  

 

Carpeta 36 

 

Pàgina 34-36, núm. 326. S’altre vespre. Recollida per J. M. Casas.  

 

S’altre vespre 

a colgar me n’anava; 

mentre tancava 

vaig sentir xiular, 

i vaig tornar 

tres passes enrere  

per veure qui era, 

per saber-ho més clar. 

I va ser un jove 

baix a la finestra 

i perquè era vespre, 

volia pujar. 

Jo li vaig dir: 

-Pujar, pujaries 

si tu em prometies 

de prest davallar. 

I ell va posar 

sa guitarra en terra, 

i ella, la perra, 
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la porta tancà. 

I ell va pujar 

a dalt la teulada 

amb una gelada 

blanca com la neu; 

i ell va alçar 

un poc una teula 

i s’amor va veure 

dins lo llitet seu. 

I ell li va dir: 

-Amor verdadera, 

això que és perera  

o flor de murtera 

que teniu aquí? 

I ella va dir: 

-Amor agraciada, 

si tant vos agrada,  

veniu-la a collir.  

 

 

Madò Jerònia Vella. Randa, agost de 1925. 

 

Pàgina 37-41, núm. 327. Codolada. Recollida per J. M. Casas.  

 

Dia dinou de febrer 

de l’any mil quaranta-sis, 

treure la sang fonc precís 

a la Ciutat de Mallorca, 

perquè n’era cosa forta, 

recta i acte de fe, 

anaren a treure-la. 

Per s’anyada qui venia 

ses fonts grosses se rendien 

i ses petites eixugades; 
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moltes de tanques sembrades 

qui no naixia es sembrat, 

senyor, tanta sequedat 

pous, cisternes i aljubs, 

i per altres parts eixuts 

qui tornaven reclamant 

a la Sang de Jesucrist. 

Vós qui mos heu redimit 

a la Creu del gran turment, 

dau-mos si és convenient, 

una aigua, sang preciosa, 

que és cosa dificultosa 

viure amb tanta sequedat. 

Jo encara no els he contat 

un miracle que va fer: 

que passant per un carrer 

una dona que hi havia 

desset anys de malaltia 

arraulida dins son llit, 

també li va ser precís 

de demanar amb gran amor: 

-Voleu-me dur an es balcó 

que tenc desig de mirar 

aquell qui va derramar 

la sang per los pecadors? 

I ho sentí, fonc amorós 

un criat des seu marit 

i un infant que hagué sortit 

la van dur ran es balcó; 

i passant el Redemptor 

pensaré què li va dir: 

-Set anys ha que estic aquí, 

dins aquest llit arrendida, 

sang preciosa, infinita, 
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Vós m’heu de curar es dolor, 

Vós qui per nostre amor 

moriguereu enclavat 

a l’altre Sant de la Creu. 

Aquella dona, veureu 

que el sendemà dematí 

estava per partir 

i no li varen comportar. 

Dia dotze s’aixecà 

se mudà se’n va a la Seu. 

Jesucrist, qui tothom veu 

i de bon cor la hi demana, 

dóna gràcies a sa Mare, 

vostre fill ja m’ha curada, 

jo tenc molt que agrair-li, 

malalta em trobava ahir 

i avui ja tenc salut. 

Ja podeu pensar si duc 

un viatge d’alegria! 

Que dejunàs cada dia 

i es divendres assotada 

de malalts a sa criada 

i encara seria poc. 

Desagraïda que em trob 

Rei de vostre fill amada. 

Rei de tanta majestat 

jo vos don l’enhorabona 

per tota l’eternitat.   

 Madò Jerònia Vella. Randa, agost de 1925. 

 

Pàgina 42, núm. 328. Cançons de llaurar. Recollida per J. M. Casas.  

 

Mestre jo us ho dic davant 

que em fasseu s’arada neta, 
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darrera una sarrieta 

que puga llaurar colcant. 

 

En Vermell va dir a en Ros: 

-Ves alerta a sa llendera 

que aquest que mos ve a darrera, 

saps que és de poc piadós.   

 

Mon cor va vestit de dol 

i vós hi anau de gala; 

ja no hi ha cosa més mala 

que està enamorat tot sol.  

Jeroni Garau Sen Caleta. Randa, agost de 1925.  

 

Pàgina 66, núm. 323. La carta de navegar. Recollida per J. M. Casas.  

 

Perduda, l’havem perduda  la carta del navegar. 

Anem nou mesos per aigua   sense mai terra trobar. 

 

Madò Jerònia Mas Vella. Randa, agost de 1925. 

 

«Es resisteix a cantar-ne més, segurament perquè no li acudeixen els versos fàcilment a 

la memòria. Les sap, les cançons, de nina».  

 

Pàgina 67, núm. 324. La porquerola. Recollida per J. M. Casas.  

 

El rei n’ha fetes fer crides.   Que viva, viva. 

Que crides n’ha fetes fer.    Que viva l’aronger. 

Que tots los més guilants homes  a la guerra n’han d’aner. 

Jo que tenc la muller jove     an a qui la deixaré? 

Jo la deixaré a ma mare    que me la guardarà bé. 

 

Madò Jerònia Mas Vella. Randa, agost de 1925. 

«Diu que no en recorda més».  
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Pàgina 68-72, núm. 325. Les hores. Recollida per J. M. Casas.  

 

A la una us despullaren, 

Jesús, i feia gran fred. 

Com vós dèieu: -Jo tenc set, 

fel i vinagre vos daren. 

A les dues, pena gran, 

Senyor, que vàreu passar 

com vàreu encomanar 

vostra Mare a sant Joan. 

A les tres, com va expirar, 

va acabar de passar pena, 

i va rompre la cadena 

que al pare Adam nos lligà 

i de les hores ençà  

no hi ha cap de cristià 

qui per viure no pas pena. 

A les quatre el va negar 

sant Pere, i deia que no. 

Considerau quin dolor! 

Els va fer negador 

de los seus ulls, de plorar. 

Les cinc m’hi trob confús 

al glosar la passió. 

Alerta tu, pecador, 

o, sinó, del bon Jesús 

rebràs un càstig major.  

A les sis ja és tornat 

a fer es mateix camí 

de tristor que va tenir 

tornà a casa de Pilat. 

A les set, el remeté, 

germans, de Pilat a Herodes.  

O pecador! Com no plores, 



83 

 

cada u qui pecat té. 

A les vuit instituí  

el Santíssim Sagrament; 

per això tota la gent, 

quan s’encuantra ho ha de dir. 

A les nou lo assotaren; 

pegaren fins que pogueren 

i, com les forces perderen,  

llavors d’esquena el giraren. 

A la desena, el Senyor 

no podia arribar a port. 

El varen trobar dins l’hort 

qui a Déu feia oració. 

Les onze, li feien dur  

la creu al coll en el pas; 

pitjaven perquè pesàs  

i ell que no en feia cas 

dels pecats de cada u. 

A les dotze les virtuts  

que Nostre Senyor acabava, 

com a la creu l’enclavaren. 

Los braços que no hi bastaven 

de los claus heu rebuts.  

 

Madò Jerònia Mas Vella. Randa, agost de 1925. 

 

Pàgina 77-78, núm. 336. Allí a Valldemossa. Recollida per J. M. Casas.  

 

Allí a Valldemossa,   a la Trinitat 

tenc una egua rossa   i un bou gelat; 

hi tenc un armari    molt ben adornat, 

un plat i una olla    i un got foradat, 

i un porró sense ansa   i un tassó sens vi; 

ara és hora, morita,   si te’n vols venir 
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amb mi en Alger    colliràs taronges 

d’aquell taronger   tan apreciat; 

el qui l’ha sembrat   habilitat té; 

i en fa de tan altes   qui vós no hi bastau. 

Obriu-me, senyora,   no em tanqueu amb clau.  

 

Joana Aina Tomàs. Randa, agost de 1925. 

 

«La sap de nina. Es canta com un copeo». 

 

Pàgina 79, núm. 337. Santa Teresa. Recollida per J. M. Casas.  

 

Santa Teresa brodava 

a s’ombra des seu jardí 

el Bon Jesús hi anava: 

-Teresa, què fas aquí? 

-Què he de fer, Bon Jesuset? 

Hi brod una camieta 

de fil d’or, ben brodadeta 

per s’hivern quan farà fred.  

Joana Aina Tomàs. Randa, agost de 1925. 

 

Pàgina 80, núm. 338. Don Joan i don Ramon. Recollida per J. M. Casas.  

 

Don Joan i don Ramon   venien de sa caçada. 

Don Ramon cau del cavall  i don Jaume qui colcava. 

... 

Los cavallers passaran   i diran a la mia mare: 

-De dos fillets que tenia...  

 

 

Joana Aina Tomàs. Randa, agost de 1925. 
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Pàgina 81-82, núm. 339. Entrant a dins Gènova. Recollida per J. M. Casas.  

 

Entrant a dins Gènova 

he vist un combregar; 

dins ca na Cecília 

lo he vist entrar. 

-Bona nit, senyora, 

m’ha de dispensar 

que la meva novia 

l’han de combregar. 

Entro dins el cuarto: 

-Cecília com va? 

-Malament, Riera, 

malament me va. 

Tenc una germana, 

t’hi podràs casar. 

-No estic per germana, 

tampoc per germà, 

més que amb tu, Cecília 

me tinc de casar. 

-Vet aquí, Riera, 

lo que em vares dar: 

l’aguja pendiente, 

també el teu collar. 

As cap d’una estona 

la van confessar, 

mentre confessava, 

ella va expirar. 

... 

Senalles de terra 

la varen tapar.  

 

Madò Jerònia Sastre Calí. Randa, agost de 1925. 
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Pàgina 83-84, núm. 340. Vaqueret feu-me una gràcia. Recollida per J. M. Casas.  

 

-Vaqueret, feu-me una gràcia   per la Santa Trinitat, 

barata’m lo teu ropatge    per uns breus instants. 

De qui són aquestes vaques   que aquí estàs pasturant? 

-Són d’aquest comte, senyora,   qui per ell estic guardant. 

... 

Com l’ha hagut trobat:    -Oh comte, m’han dit que és tornat a casar? 

-Peregrina, peregrina,    no digau això, callau, 

que sou sens dubte el diable   qui m’ha vengut a temptar. 

-No som el diable, bon comte   qui t’ha vengut a temptar; 

som ta esposa vertadera     qui et cercava i t’he trobat.  

  

 

Madò Jerònia Sastre Calí. Randa, agost de 1925. 

 

«L’aprengué fa uns vuit anys a Albenya, prop de Randa».  

 

Pàgina 85-86, núm. 341. El comte Flores. Recollida per J.M. Casas.  

 

«No sap el començament. Diu que la filla del rei demana llicència al seu pare per anar a 

cercar el comte. El pare lli respon:» 

 

-Ja la tenc, ma bona filla,    fes sa teva voluntat. 

Es cavall que fa més via    aparelleu es criats, 

los cabestrells d’or massissos,   les estreps d’or brillant. 

Ja tresca Itàlia i França,    per Espanya i Portugal 

passant per terra, amargura,   i molt de perill per mar.  

 

«Aleshores troba un vaquer. Vegeu núm. 340».  

 

Madò Jerònia Sastre Calí. Randa, agost de 1925. 

 

«Diu que la sap sencera na Rosa Pastora de Ciutat». 
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Pàgina 87-91, núm. 342. El fals confessor. Recollida per J. M. Casas. 

 

Una pastoreta hermosa 

qui bé ama el seu pastor, 

se’n va tota llastimosa 

baix el peu del confessor. 

I diu: -Pare confessor, 

diga, que Déu li ajut, 

si en la seva joventut 

si n’ha coneguda amor? 

Si n’ha coneguda amor, 

de mi s’apiadarà, 

i, si no n’ha coneguda, 

gran penitència em darà. 

-Filleta, deixa anar això, 

tots aqueixs mals pensaments; 

si en mi te vols confessar, 

digues los deu manaments. 

-Pare, los deu manaments  

que Déu m’ha dats a guardar 

jo tots los he anat rompent 

sols per un pastor amar. 

En lo primer manament 

me n’acús amb gran ma vida; 

he dita qualque mentida 

en tenir-lo de present. 

En el segon he jurat 

que ja no el desamaré; 

en quan ell me sigui ingrat, 

jo encara bé li voldré. 

En el tercer manament 

me n’acús amb gran dolor 

que he deixat d’amar a Déu 

sols per amar un pastor. 
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En el quart jo li diré 

que som pecadora ingrata 

perquè no he volgut bé 

a mon pare i a ma mare. 

En el quint que he desitjat  

a més de quatre la mort 

i jo ho tendria per conhort 

veurer-me d’ell apartat. 

En el sisè manament,  

pare, aquí no dic res; 

vostè qui és tan aprenent 

tot ho tenga per entès.  

... 

Pare, ja em som confessada, 

que em don s’absolució. 

-Filleta, jo no puc, no, 

jo som es mateix pastor 

de qui estàs tu enamorada, 

i duc ets hàbits de frare, 

però no som confessor. 

-Per mi donarà compte a Déu 

que la mort ja m’ha citada. 

-Ves-te’n tu amb la pau de Déu, 

de Déu sigues perdonada. 

La joveneta su-allà 

qui va acabar de morir. 

Tot va ser causa un fadrí  

qui la volgué confessar.   

 Madò Jerònia Sastre Calí. Randa, agost de 1925. 

 

Pàgina 92-94, núm. 343. Una borda m’arribà. Recollida per J. M. Casas. 

 

Una borda m’arribà 

i cosa no m’alegrava; 
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no bevia ni menjava 

quan d’ell apartat estava, 

mon conhort n’era es plorar. 

Vaig-me confessar un dia 

de lo que amb ell em passà; 

es confés me va manar 

que no la tornàs a mirar 

o, sinó, no m’absoldria. 

Li vaig prometre que sí, 

que mai més la miraria, 

en no ser per alt que un dia 

qui l’encontràs pes camí 

me fos forçat a dir-li 

bones tardes o bon dia.  

Su-així que la vaig mirar 

ets ulls me feren canal; 

podeu pensar cada qual 

mon cor quin devia estar 

com agenollat estava 

qui a Déu feia oració, 

me gir as portal major 

i va ser ella qui entrava. 

Su-així que la vaig mirar 

ets ulls me feren canal; 

podeu pensar cada qual 

mon cor com devia estar. 

No sé com se va seguir 

que vàrem sortir plegats, 

i me va dir: -Estimat, 

venim a berenar amb mi. 

Jo vaig respondre i vaig dir: 

-Perloia, jo us he guanyat. 

-Si és ver que hageu berenat, 

podeu tornar a refegir. 
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Jo vaig respondre i vaig dir 

-Perloia, m’ho han vedat. 

-Si es confés t’ho ha manat, 

compte ta obligació; 

però si és ta mare, no; 

persevera, si t’agrad. 

Mo n’anàrem caminant 

tots dos pes mateix camí. 

Ja vàrem tornar a tenir 

s’amor més fonda que abans.  

 

Madò Jerònia Sastre Calí. Randa, agost de 1925. 

 

Carpeta 37 

 

Pàgina 44-46, núm. 27. A la ciutat de Nàpols. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

A la ciutat de Nàpols    hi ha una presó, 

la vida mia, 

hi ha una presó,     la vida amor. 

Hi ha vint-i-nou presos   qui canten la cançó. 

La dama està en finestra  qui escolta la cançó; 

els presos se’n temeren,   ja no cantaren, no. 

-Per què no cantau, presos, per què no cantau, no? 

-Com cantarem, senyora  si estam en gran presó 

sense menjar ni beure   només un rosegó. 

... 

-O pare, lo meu pare,   jo li deman un do. 

-O filla Margalida,   quin do vols que te do? 

-O pare, lo meu pare,   les claus de la presó. 

-O filla Margalida,   aquest do no el te do. 

... 

-Si heu de penjar los presos no pengeu l’amador... 
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Madò Jerònia Mas Vella. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

«La sap de nina». 

 

Pàgina 47-49, núm. 28. Copeos. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura duta a 

terme per Baltasar Samper.  

 

Sa tomatiguera  

des conco en Ramon 

va ser sa primera  

que hi va haver en el món. 

 

Si te’n vols venir 

amb mi a Alacant, 

vestida de seda 

i de domàs blanc. 

 

Si te’n vols venir 

amb mi a Alger 

colliràs taronges 

d’aquell taronger. 

D’aquell taronger 

tan apreciat, 

que el qui l’ha sembrat 

habilitat té.  

 

Que en fa ses taronges 

de qualsevol llei, 

es malalts qui en mengen 

prest tenen remei. 

 

A la porta de l’horta 

saco de coles, 
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seguidilles mendilles 

si no les querés. 

 

Si no les querés, 

si no les querés 

dóna-les-mi tu; 

si no les mi dónes  

tururururú.  

Madò Jerònia Mas Vella. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

«Així ho aprengué ella fa temps».  

 

Pàgina 50-55, núm. 29. A quinze d’agost aniré. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

A quinze d’agost aniré  

a Lluc a veure la Santa 

perquè diuen que té Santa 

potestat que Déu li dóna. 

Per dins mar va a Barcelona 

i a los mariners ajuda, 

i com té la mar vençuda, 

se’n torna tota remull. 

Mare de Déu jo vós vull 

que em doneu es camí qui convé, 

dau-me es camí que es manté 

que molta volta no trii. 

Voleu-me prendre per fill 

i jo vos prendré per mare 

i a lo Bon Jesús per pare 

i a tots los sants per parents. 

No hem deixeu fer trets dolents 

en s’anar darrera dones; 

per fer escalivar un home 
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vénen i usen d’un modo 

i en el punt vos ho diré: 

-Estimat, que em vols bé? 

-I tu que no me’n vols gens? 

-Mira que mos pensaments 

sempre són en ta persona. 

Jo no sé Déu com no et dóna 

potestat per a venir. 

Estàs a set su-aquí 

per fet i no en talles tros. 

-Les raons per mi són flors 

que em doneu des veïnat teu. 

-De la mare no em sap greu, 

perquè m’ho deia a la cara; 

tal ets tu com ta mare,  

i ta mare tal com tu. 

Sense perjuí de ningú  

ja no sé què en pagaria 

d’estar en ta companyia, 

tu que estasses amb la meva 

perquè aqueixa bondat teva 

no té comparança, no. 

Misericòrdia, Senyor, 

em pesa d’haver pecat, 

teniu de mi pietat 

que som un gros innocent. 

Em servesc del temps present, 

camin com veig caminar, 

i corr com veig que altri corre. 

Loco és el qui s’enamora 

de fadrina qui festeja; 

i ell sempre malaveja 

de dar-li disgust. 

No trobeu que això no és just, 
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a un fadrí fer tal feta? 

Hi torna i s’inquieta, 

hi torna i és avorrit. 

És així com vos he dit 

en so anar a festejar: 

pel món qualcuna n’hi ha 

qui va distingint raons; 

i tu amb aquestes cançons 

fas d’aguda tanmateix. 

Ja ho diu en Rafel Reinés 

tant de sa nit com de dia. 

Per na Joana Maria, 

per ella també tinc cosa: 

un clavell o una rosa 

o un clavell pigard,  

pigard qui té bon capoll 

i jo molta volta broll 

des turment qui em fas passar. 

Si jo et podria alcançar 

amb un any o amb mig o dos 

em faria anomenar 

per sa muntanya o es pla 

del món el més venturós. 

I, si no us alcanç a vós, 

no sé qui he d’alcançar.  

 

Madò Jerònia Mas Vella. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

Pàgina 56-57, núm. 33. Colcada de sant Antoni. Tonada de les gloses. Recollida per 

J. M. Casas. Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Tothom està aquí escoltant, 

el glosador què dirà: 

-Senyor Tomàs li vull dar 
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memòries de nostre Sant. 

Qui per Patró el va buscant 

ses portes li obrirà 

i devora ell el tendrà 

a l’esquerra o a la dreta. 

Ja no hi ha cosa més neta 

que el paradís alcançar.  

 

Guillem Garau Coleta. Randa, 24 d’agost de 1925. 

 

 

«És una glosa que un any cantà ell durant la colcada».  

 

Pàgina 58-59, núm. 38. A la vorera de mar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

A sa vorera de mar,     una donzella 

en brodava un mocador    blanc per la reina. 

Quan lo tengué mig brodat,  li mancà seda. 

-Mariner, bon mariner,   que em portau seda? 

-Quina seda voleu vós,    blanca o vermella? 

-Vermelleta la vull jo     qui és la més bella. 

-Jove entrau dins la nau    triareu d’ella. 

Quan va ser dintre la nau    s’adormí ella. 

Amb lo cant del mariner,    se desperta ella. 

-Mariner, bon mariner,    portau-m’hi en terra, 

que les ones de la mar    me causen penes. 

... 

-Ma mare, em voleu quitar?   Moros me venen. 

-Digau, ma filla, digau,    per quant vos venen? 

-Ma mare, per un escut    vostra seria. 

-Ma filla, per un menut    no et quitaria.  

 

Madò Jerònia Sastre Calí. Randa, agost de 1925. 
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«La sap de nina. Aleshores en sabia més».  

 

Pàgina 61-65, núm. 39. A la font de Guilar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

A la font de Guilar    hi ha una guilant dama. 

Al dematí s’aixeca    a rentar la bugada. 

Passaren tres senyors,44   tots tres la se miraren; 

tornaren a passar,45    tots tres la saludaren.46 

Va respondre el primer:47   -Oh, quina guilant dama! 

Va respondre el segon:48   -Amb noltros vengués ara! 

Va respondre el tercer:49   -Seria mormolada. 

La sogra estava allí    qui tot ho escoltava. 

Com arribà el seu marit   luego lo hi contava. 

Ell l’agafa per un braç   i la sogra per l’altre, 

amb un garrot d’ullastre,   bufet i bufetada. 

-Vols-me dir Catalina,    com ets de delicada! 

Per un bufet o dos    en el llit t’ets posada! 

-No és un bufet ni dos,   bufet i bufetada. 

Passau darrera es llit,    veureu la sang qui raja.  

-Vols-me dir, Catalineta,   quin metge vols ara? 

                                                 
44 Variant: tres cavallers passaren. 
45 Variant: quan tornen a passar. 
46 Variant: li feien capellada. 
47 Variant: El primer li va dir: 
48 Variant: El segon li va dir: 

-Si en cambra fos tancada! 
49 Variant: I el petit li diu: 

-Amb mi s’hagués casada.  

... 

-El metge que jo vull: 

la creu i la mortalla. 

... 

-El testament que faig 

no vos agradarà gaire: 

el vestit de vellut 

per la meva criada; 

la mantilla de seda 

per la meva cunyada, 

sa sivella del peu 

per la Virgen del Carmen. 
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El metge que jo vull    es don Toni de l’alma. 

-Vols-me dir, Catalina,   quin testament fas ara? 

-El testament que faig,   no us agradarà gaire: 

un vestit molt obscur    per les mies criades, 

i un vestit de setí     per la Verge del Carme. 

 

Madò Jerònia Sastre Calí. Randa,  25 d’agost de 1925. 

 

«Canta la versió; i la senyora Anita Mir de Bauzà, de Palma, les variants del 

començament i el tros d’acabament que no sabia lligar ben bé».  

 

Pàgina 66-69, núm. 40. El rei n’ha fetes fer crides. Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

El rei n’ha fetes fer crides 

vivo l’amor! 

Que crides n’ha fetes fer 

que vivo, vivo 

que crides n’ha fetes fer 

que vivo l’aronger. 

Que tots los més guilants homes 

a la guerra els han mester. 

-Jo qui tenc la muller jove 

an a qui la deixaré? 

Jo la deixaré a ma mare 

que me la guardarà bé. 

Ma mare, la mia mare, 

jo vos entreg ma muller; 

no li fassan fer feina, 

sinó cosir i broider; 

no li fassan treure aigua 

amb so poal més grandé. 

As cap de les set setmanes 

porquerola la’n fa ser. 
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I as cap de los set años, 

va tornar el cavaller. 

-Vols-me dir, tu, porquerola, 

de què n’és lo teu manger? 

-Un cartonet de pa d’ordi, 

no tant com n’he de mester. 

-Vols-me dir, tu, porquerola,  

de què n’és lo teu beguer? 

-Un tassó d’aigua roja, 

no tanta com n’he mester. 

-Vols-me dir, tu, porquerola 

de què n’és lo teu feiner? 

-Set fullades tenc a tòrcer 

i un feix de llenya a fer. 

... 

-Vols-me dir, tu, hostalera 

anit de què soparé? 

... 

-Vols-me dir, tu, hostalera, 

anit amb qui jauré? 

-Jauràs amb sa porquerola 

que ma filla no ho voldré. 

... 

Si no fosseu vós ma mare, 

qui m’haveu donat el ser, 

així mateix podria ser 

que no la’m pagasseu cara 

si vós no fosseu ma mare, 

un foc en faria fer, 

aniria a ventar la cendra 

dalt del puig més alt que sé.    

 

Madò Jerònia Sastre Calí. Randa, 25 d’agost de 1925. 
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Pàgina 70-71, núm. 44. El camp de Massena. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

En el camp de Massena, 

una font hi ha, 

garrideta 

i un salireto 

una font hi ha. 

Qui aigua vol beure 

s’ha d’agenollar, 

amb sos genolls en terra 

que hi pugui abastar.  

 

Francesc Gener. Randa, 25 d’agost de 1925.  

 

Pàgina 72-74, núm. 45. A la ciutat de Nàpols. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A la ciutat de Nàpols,    hi ha una presó, 

la vida mia. 

Hi ha una presó,     la vida amor. 

Hi ha vint-i-nou presos   qui canten la cançó. 

La dama està en finestra   qui escolta la cançó. 

Els presos se’n temeren,   i no cantaren, no. 

-Per què no cantau, presos,  per què no cantau, no? 

-Com hem de cantar, senyora  si estam dins gran presó 

sense menjar ni beure,   només un rosegó. 

... 

-O pare, lo meu pare,    jo vos deman un do. 

-Ma filla Margalida,    quin do vols que te do? 

-Que si penjau los presos   no pengeu l’aimador. 

 

 

Maria Cantallops i totes les altres al·lotes del molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925. 
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«Maria Cantallops, Margalida i Antònia Gener la canten igual. La varen aprendre fa 

temps. Com en altres llocs, no la recorden completa». 

 

Pàgina 75-76, núm. 46. Domine. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura duta 

a terme per Baltasar Samper. 

 

Domine, en Pere Joan, domine. 

Domine, na Rajolina, domine. 

Domine, vol una nina, domine. 

Domine, i no la hi duran, domine. 

Na Joana Betzer, 

quan se lliga ses faldetes 

se pega unes estretes  

que les senten des carrer. 

 

Maria Cantallops i totes les altres al·lotes del molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Antònia i Margalida Gener. L’aprengueren a Merola, a la Marina. El missioner l’havia 

sentida en castellà, amb la lletra obscena fa uns deu anys, al sud d’Espanya».  

 

Pàgina 77-80, núm. 47. Si tu me vens darrera. Transformacions. Recollida per J. M. 

Casas. Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Si tu me’n vens darrere,    jo t’aniré al davant 

i me’n faré la llebre,     llebreta del camp gran. 

-Si tu te’n fas la llebre,    la llebre del camp gran, 

jo me’n faré caçador     i t’aniré caçant. 

-Si tu te’n fas caçador,   i me’n vas caçant, 

jo me’n faré anguila,     anguila del mar gran. 

-Si tu te’n fas anguila,    anguila del mar gran, 

jo em faré pescador     i t’aniré pescant. 

-Si tu te’n fas pescador    i a mi me’n vens pescant, 

jo me’n faré la rosa,    rosa del roser gran.  
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-Si tu te’n fas la rosa,     rosa del roser gran, 

jo me’n faré l’abella     i t’aniré picant. 

-Si tu te’n fas l’abella    i a mi me vas picant, 

jo me’n faré la monja,    monja del convent gran. 

-Si tu te’n fas la monja,    monja del convent gran, 

jo me’n faré el frare    i t’aniré confessant. 

-Si tu te’n fas lo frare     i me’n véns confessant, 

més val que mos casem    i no anirem penant.  

 

Maria Cantallops i totes les altres al·lotes del molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Antònia i Margalida Gener. L’aprengueren a Randa, de nines».  

 

Pàgina 81-82, núm. 48. Ses panades. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura 

duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Grossa la mos heu de dar, 

de tallades atapeïdes; 

si no les heu beneïdes 

noltros menam s’escolà. 

Deixem lo dol, deixem lo dol, 

cantem amb alegria 

i anirem a dar 

les pasqües a Maria. 

- 

Sa madona sortirà  

de dins sa cuina abrigada 

i dirà a sa criada: 

-Doneu-los una panada, 

sa més grossa que hi haurà.  

 

Maria Cantallops i totes les altres al·lotes del molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Són les tradicionals».  
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Pàgina 83-87, núm. 49. Bona nit tenga, senyora. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

-Bona nit tenga, senyora,    que sop i colg de jorn; 

jo me’n vaig a la caçada,    fins demà vespre no torn. 

Ella sopa i se colga     fa lo que el seu marit diu. 

Quan va ser dalt la cambreta   a la porta sent: -Obriu! 

-Quien es que llama a la puerta,  que no me deja dormir? 

-Señora, soy don Francisco   que la vengo a divertir. 

-Don Francisco, que se vaya   la noche es para dormir. 

-Senyoreta, si no m’obri    mort me trobarà su-aquí. 

-Ahora bajan las criadas    y le vendran a abrir. 

-Yo no quiero las criadas,   sólo te quiero a ti. 

S’aixeca amb camisa blanca   i sabateta xoquí; 

quan va ser a la porteta    li apagà el candelí. 

L’agafa per la mà blanca   i la mena en el jardí. 

-Amb la punta de l’espasa,   baix de l’arbre has de morir. 

-Mon maridet, no em mateu   tres paraules deixeu-me dir: 

dones viudes i casades,    preneu consell de mi,  

que tenguent lo marit fora   no vos atreviu a obrir. 

La primera punyalada    la va ferir a un braç, 

li va dir: -Sebastiana,     d’aquesta et recordaràs. 

La segona punyalada,    a les costelles;  

li va dir: -Sebastiana,     aquestes ja són més belles.  

La tercera punyalada     la va ferir en el cor,  

li va dir: -Sebastiana     aquestes ja van de bo.  

La darrera punyalada     el minyonet va parlar,  

li va dir: -Calla, fill meu,    que ton pare em vol matar,  

i Déu ja li donarà     el càstig que mereix ell.   

 

Maria Cantallops i totes les altres al·lotes del molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Antònia i Margalida Gener des molí Nou. La saben fa temps».  
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Pàgina 88-90, núm. 50. Entrant dins Gènova. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Entrant a dins Gènova 

he vist un combregar; 

dins ca na Cicília, 

jo l’he vist entrar. 

Entro dins el quarto: 

-Cicília, com va? 

-Malament, Riera, 

malament va. 

Tenc una germana 

t’hi podràs casar. 

-No estic per germana, 

tampoc per germà; 

més que amb tu, Cicília  

me tinc de casar. 

-Vet aquí, Riera, 

lo que em vares dar: 

l’aguja-pendiente, 

también el collar. 

... 

Senalles de terra 

la varen tapar.  

 

Maria Cantallops i totes les altres al·lotes del molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Antònia i Margalida Gener. L’han oblidada de no cantar-la. Abans en sabien més».  

 

Pàgina 91-92, núm. 51. Una jaia cerca palla. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Una jaia cerca palla. 

I ara va de bo. 
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Per una lloca posar. 

I ara va de bo, 

que de bo va! 

Mal li hagués caigut es covo 

en es forat de la mà. 

Totes són caragoletes, 

cap de boveret no hi ha. 

-A quant les voleu, senyora? 

-A tres en es mesurar. 

 

Francesc Gener del molí de can Xim. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Antònia Gener des Molí Nou. Essent nina la va aprendre d’una dona vella de Randa». 

 

Pàgina 92-95, núm. 51. La simbomba. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura 

duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Simbombeta, que ets de bona, 

jo sempre t’alabaré; 

tu m’has de dur, si convé 

sa pasterada i sa dona. 

 

Simbomba, fas fantasies 

ara que em deixen sortir; 

només tens de venir a mi 

o són set o són vuit dies.  

 

Sa simbomba ja és passada 

jo qui volia ballar; 

ma mare me fa filar 

cada vespre una fullada.  

 

Sa simbomba i es corn 

no poden anar  l’oferta; 



105 

 

fadrines, anau alerta 

que la meva amor desperta 

als joves qui tenen son.  

 

Maria Cantallops i totes les altres al·lotes del molí Vell. Randa, 25 d’agost de 1925. 

 

«Antònia i Margalida Gener. De petites les aprengueren sentint-les cantar al poble».  

 

Pàgina 96-100, núm. 53. La captiva. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura 

duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A sa vorera de mar 

trobaren una proïsme, 

i la varen entregar 

a la reina del Morisme. 

-Reina mora, reina mora,  

li entreg una proïsme. 

-Torna-la-te’n, cavallero, 

du-la allà d’on las traída, 

perquè si el rei la veia, 

d’ella s’enamoraria. 

Ella seria la reina 

i jo l’esclava seria. 

Va respondre una criada 

de les dotze que hi havia: 

-La deix fer, senyora reina, 

la deix fer, senyora mia,  

l’enviarem a rentar 

los paños per la marina,  

les colors blanques perdrà. 

Pega un ullada an es sol 

per veure si se ponia, 

i va veure un cavallero 

qui detrás d’ella venia. 
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-Bones tardes, moretona. 

-Bones tardes, senyor comte. 

-Em vols dir tu, moretona, 

com coneixs que comte sia? 

-En los rayos de su cara 

conde a mi me parecía. 

(La convida a colcar i ella respon:) 

-A les anques del caballo 

perquè sé que és hora mia. 

Passaren per un camp gran, 

un camp gran de molta oliva. 

-Em vols dir tu, moretona, 

com coneixs que és camp d’oliva? 

-Perquè a casa de mos pares 

oliver també hi havia. 

-Em vols dir tu, moretona, 

de quin pare n’ets nacida? 

-Jo sóc filla de tal comte 

i de dona Catalina. 

-Si és ver lo que dius ara 

germana ets pròpia mia. 

-Què pagaria ma mare 

si donzella a mi em tenia? 

-Pagaria cent ducados 

i altres tantos remuntados 

si dozella a mi em tenia.  

 

Jerònia Sastre de can Calí. Randa, 26 d’agost de 1925. 

 

«Madò Jerònia Sastre. No sap la continuació. Com quasi totes les que sap, les aprengué 

de sentir-les, de nina».  

 

Pàgina 101-106, núm. 54. Bondat, bondat, senyoreta. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 
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-Bondat, bondat, senyora,     que sop i se colg de jorn; 

jo me’n vaig a la caçada     fins demà vespre no torn. 

Ella sopa i se colga,      fa lo que el seu marit diu, 

i quan va ser dins la cambra    va sentir: -Senyora, obriu. 

-Quién es que toca a la puerta   que no me deja dormir? 

-Senyora, sóc don Francisco    que la vengo a divertir. 

-Don Francisco, que se vaya    que la noche es por dormir. 

-Si no em baixa a obrir, senyora,   em trobarà mort su-aquí. 

S’aixeca amb camisa blanca    i sabateta xoquí. 

Quan va ser a la puerta     li apagà el candelí. 

-Carai, carai, don Francisco,    mai no ho havia fet així, 

només content i alegre     les hores que estava amb mi. 

-Aquí baix han mort un home,    no sé si és lo seu marit. 

-Millor, millor, don Francisco,   més prest ne serem sortits. 

-Jo ara estava pensando,     los infants de qui seran? 

-Vostros, vostros, don Francisco,   des petit fins los més grans. 

-Jo ara estava pensando     de què els haureu de vestir. 

-D’una vestidura blanca     folrada de bamborí. 

L’agafa per la mà blanca     i la tira dins lo jardí: 

-Amb la punta de l’espasa    baix de l’arbre has de morir. 

-Mon marit, no em mati ara,    tres paraules deixa’m dir: 

fadrines, viudes, casades,     preneu exemple de mi: 

tinguent son marit defora,     no vos aixequeu a obrir 

que jo m’hi som aixecada     i ara tenc de morir. 

La primera punyalada      la va ferir a les costelles; 

i va dir: -Sebastiana,      aquestes són ses més belles.  

La segona punyalada      la va ferir a un braç 

i va dir: -Sebastiana,      de mi te recordaràs. 

La tercera punyalada      la va ferir en es cor, 

i va dir: -Sebastiana      te recordaràs de jo. 

La quarta punyalada      un minyonet va parlar, 
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li va dir: -Calla, fill meu,     que ton pare em vol matar,50 

i Déu ja li donarà      el càstig que mereix ell.   

 

Jerònia Sastre de can Calí. Randa, 26 d’agost de 1925. 

 

«Madò Jerònia Sastre Calí. La sap de molts anys».  

 

Pàgina 107-109, núm. 55. La planc, pobra joveneta. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

La planc, pobra joveneta, 

l’enuig que degué tenir 

com son pare li va dir: 

-Fes-te ençà, vine su-aquí, 

a on tens sa cadeneta? 

-Mon pare, jo l’he perduda 

pes comellar des cocons, 

anant darrere moltons, 

tan sols no me n’he temuda. 

Mon pare jo vos vull dir: 

-No cregueu que sia morta 

que pes forat de sa porta 

l’he donada a un fadrí. 

Un fadrí la té lligada, 

amb cadena em porta a mi 

que ser ver que siga així 

que ha fet altri enamorada. 

Reina del cel coronada! 

Ja em podeu sortir a camí, 

ja podeu tenir per mi 

sa mortalla aparellada 

i sa tomba destapada 

                                                 
50 L’adúltera esperava un infant.  
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per enterrar-m’hi a mi.  

 

Jerònia Sastre de can Calí. Randa, 26 d’agost de 1925. 

 

«De nina».  

 

Pàgina 110-111, núm. 56. A França hi ha una dama. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A França hi ha una dama    qui és dama de gran valor. 

... 

Capellà qui diu la missa    ha perdut sa calió: 

en lloc de dir Dominus biscum,  va dir: Espiritu tuo. 

S’escolà qui l’ajudava va dir:   això no és això.  

 

Jerònia Sastre de can Calí. Randa, 26 d’agost de 1925. 

 

 9.3- EDICIÓ DE LES TONADES I ALTRES ÍTEMS FOLKLÒRICS RECOLLITS A ALGAIDA 

 

Carpeta 33 

 

Pàgina 105-106, núm. 136. Tonada d’exsecallar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

El pobre exsecallador  

passa la vida juguera; 

però de cada hora espera 

per ell s’extremunció.  

 

Antoni Trobat. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

«La sap de quan feia l’ofici, d’infant». 
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Pàgina 107-109, núm. 150. Tonada de collir figues. Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Si véns an es figueral 

te convid a menjar figues; 

les te donaré collides, 

fresques i no et faran mal. 

 

La guerrera en \-\ 

és ben diferent de jo: 

jo la duc en lletres d’or 

escrita en es primer full. 

 

Jo festejava a les fosques, 

sense llum ni foc colgat, 

s’estimat an es costat, 

per testimoni ses mosques. 

 

De guerreres ne tenc set; 

remirada hauré d’anar, 

m’arribaran a comptar 

ses rugues del mirinyec. 

 

Un temps tenia criada 

per dur ets infants an es llit 

i ara per un tros de pa florit 

rentaria una bugada.  

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

«Les cantaren diferents al·lotes del taller de na Petra Gelabert». 

 

Pàgina 110-112, núm. 151. Tonada de segar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 
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Noltros segadors som deu 

i tots venim amb una ona; 

però menam na Coloma 

qui no pot arribar a peu. 

 

Rosa Mir i Antoni Pericàs. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

[Baltasar Samper diu que] «alguns dels ai! del començament de cada vers se 

suprimeixen. Són més llargs o més curts a discussió dels cantaires». [Josep Maria Casas 

diu que] »Rosa Mir i Antoni Pericàs la cantaren simulant l’acte de segada, i a les hores 

afegien, com per agafar el to, un ai davant de cada vers. Cantant-la sols, no».  

 

Pàgina 113-114, núm. 152. Tonada de llaurar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Soldada i bon govern, 

jo no sé que més voleu, 

llaurau fondo i arreu, 

fins i tant que cert tregueu, 

tests de teula i m’enteneu 

de ses teulades l’infern.  

 

Noltros tenim sa cuinera 

qui n’és més guapa que es sol; 

té un niu de rossinyol 

venal i no sap que en vol, 

i canta a la forastera.  

 

Pep Oliver Pep Manuel. Algaida, 6 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 117-118, núm. 182. Tonada de segar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 
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L’any quaranta vaig segar 

devora una jovençana; 

mai la vaig sentir cantar, 

només que sempre va anar 

de puput i mala gana. 

Margalida Fiol. Algaida, 7 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 119-120, núm. 188. Tonada de batre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Jo vos donaré llendera 

fins i tant que corregueu, 

com menos via fareu, 

més temps estareu dins s’era.  

 

Llorenç Capellà, Llorenç Batle. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 121-122, núm. 189. Tonada de llaurar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Jo llaurava amb un parell 

que tirant mai s’apurava, 

i a dins s’argila gratava 

fins que treia call vermell.  

 

 Llorenç Capellà, Llorenç Batle. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 123-124, núm. 190. Tonada de batre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

L’any passat vaig vendre s’ase 

perquè no l’havia de mester; 

tenc gent an es meu carrer 

qui em fa es comptes a sa casa. 
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Catalina Pericàs. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 125-126, núm. 191. Tonada de batre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Na Roja n’és bona mula 

i ho tenc de dir an es senyor; 

es caire que té millor: 

en dir-li arri, s’atura.  

 

Catalina Pericàs. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 127-128, núm. 192. Tonada de segar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Jo segava blat cabot 

qui em pegava pes capell; 

l’amo estava content d’ell 

i jo n’estava molt poc. 

 

Catalina Pericàs. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 135-136, núm. 207. Tonada de segar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Desditxat de conrador 

qui no conra ses voreres: 

es blat li torna porgueres, 

i sa farina, segó.  

 

Antoni Fiol des Molí Nou. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 137-138, núm. 209. Tonada de segar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 
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Des bons tonedors del món, 

som jo i la gent no ho sap; 

només m’embarassa es cap 

perquè ses banyes hi són. 

 

Es qui al tondre va parar, 

no té pèl de grosseria, 

perquè va dir que volia 

poca feina i bon menjar; 

però no es va reservar 

una hora per descansar, 

havent dinat, a migdia. 

Pere Cantallops. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 130-140, núm. 211. Tonada de batre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Se passejava mossons 

se n’anaven per ses eres 

i duien més mostatxeres, 

pareixien moretons.  

 

Rosa Mir. Algaida, 9 de setembre de 1925. 

 

Carpeta 36 

 

Pàgina 239-240, núm. 390. Anem-hi a Montserrada. Recollida per J. M. Casas.  

 

Anem-hi a Montserrada    i veureu tot lo que hi ha 

diuen que hi ha una llàntia   a cada cantó d’altar. 

Totes són de plata fina,    menos una que n’hi ha 

que és la llàntia de los moros   que no l’han vista cremar. 

Un pic la varen encendre    i un àngel del cel baixà: 
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-Apagueu aquesta llàntia    que tot lo món finirà. 

La Mare de Déu plorava    abraçada a una creu, 

sant Josep la consolava:    -Mare nostra, no ploreu. 

mare nostra, mare nostra,    mare de Nostre Senyor, 

cada dia fa miracles     pel Beato Salvador. 

Darrere aquestes muntanyes   s’hi fan roses i clavells, 

per anar a adorar a Maria    i el Santíssim Sagrament.  

 

Margalida Fiol, Antònia Llompart i Rosa Capellà. Algaida, setembre de 1925. 

 

Pàgina 241-243, núm. 391. El rei tenia tres filles. Recollida per J. M. Casas. 

 

El rei tenia tres filles,      totes tres com una plata. 

El rei s’enamorà d’una,    na Margalida, sa guapa. 

La mare com se’n va témer    la va tancar en un estudi, 

i per beure li donava      aigua de la mar salada. 

I per menjar li donava     tonyina i carn salada. 

Passa un dia, passen dos,     passa tota una setmana, 

i ella, de set que tenia,     treu es cap a la ventana. 

Va veure la seva mare     que amb filosa d’or filava. 

-Ma mare, la mia mare    voleu pujar un càntir d’aigua i la glòria guanyaríeu?  

-No la te beuràs, bendita,     no la te beuràs, malvada,  

no haguessis volguda ser     s’estimada de ton pare. 

Ella torna a enfonyar es cap,    llàgrimes de sang plorava. 

Passa un dia, passen dos,... 

... 

va veure los seus germans    qui amb pilotes d’or jugaven. 

-Germans, los meus bons germans   voleu pujar un càntir d’aigua,... 

... 

Va veure les seves germanes     que amb agulleta d’or brodaven. 

-Germanes, les bones germanes,   voleu pujar un càntir d’aigua, ... 

... 

Va veure lo seu bon pare     que en cavallet d’or colcava. 

-Mon pare, lo meu bon pare,   voleu pujar un càntir d’aigua i la glòria guanyaríeu?  
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-Correu, criats i criades     a dur aigua a sa meva filla. 

Pujaven per l’escalina,     la veren que badallava. 

Lo pare va anar a l’infern     i sa mare condemnada 

i ella jugava al cel      amb els àngels enrevoltada.  

 

Antònia Llompart. Algaida, setembre de 1925. 

 

Pàgina 244, núm. 392. La mort de la núvia. Recollida per J. M. Casas.  

 

Posa la sella al cavall 

i la pistola a la banda, 

i me’n vaig a passejar 

per unes muntanyes. 

Vaig encontrar un amic meu: 

-De qui toquen les campanes? 

... 

 

Margalida Fiol. Algaida, setembre de 1925. 

 

«Ara no en recorda més, però la sabia més llarga».  

 

Pàgina 245-248, núm. 393. La porquerola. Recollida per J. M. Casas.  

 

El rei n’ha fetes fer crides,    que crides n’ha fetes fer, 

que tots los més princeros homes   a la guerra n’han d’aner. 

-Com ho farà don Joan,     qui la muller guapa té? 

-La deixaré a ma mare     qui la me guardarà bé. 

Ma mare, la mia mare,     jo vos entreg ma muller; 

que no li deixeu fer feina     sinó és cosir i broider; 

que no li deixeu treure aigua    amb so poal més grande, 

només amb so de plata     que per ella vaig fer fer. 

Des cap de los set anys     lo seu cavaller vengué. 

-Me vols dir tu, porquerola,     de qui són aquests porcells? 

-De don Joan de la Campanya,   que és a servir el rei. 
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-Me vols dir tu, porquerola    i quin és el teu feiner?  

-Set fullades cada dia      i un feix de llenya que fer. 

Ell va agafar l’espasa      i el feix de llenya va fer. 

-Me vol dir tu, porquerola,    quin és el teu mangé. 

-Un bocinet de pa d’ordi,     i no en tenc quan n’he mester. 

-Me vols dir tu, porquerola,    i quin és el teu beguer. 

-Un coconet d’aigua roja     que es porcs ja n’han fet trujer. 

-Me vols dir tu, porquerola,    i quin és el teu jeguer? 

-En el replà de s’escala,     sense llençols ni taper. 

La posà dalt del cavall     i a la vila la mené. 

Com va ser prop del vilatge    porquerola devallé, 

perquè la gent del vilatge     no hi tengués de què xerrer. 

Com va esser a casa seva     dins un cuarto la tanqué. 

-A on són aquells vestits      que per tu vaig fer fer? 

-Demana’ls a ta mare,     qui per sa filla los té. 

-A on és es poalet de plata,    que per tu te vaig fer fer? 

-Demana’l a ta mare,      que per sa filla lo té. 

-Si no fos que sou ma mare,    ne faria un cendrer; 

aniria a ventar-la cendra     dalt es puig més alt que sé.  

 

Margalida Fiol, Antònia Llompart i Rosa Capellà. Algaida, setembre de 1925. 

 

Pàgina 249-250, núm. 394. Me fas estar interessada. Recollida per J. M. Casas. 

 

Me fas estar interessada 

amb aquest mode d’usar. 

Fem un pla de no tornar, 

si llavors m’has de deixar 

en tenir-me enamorada. 

No som cap llebre cossada, 

ni fadrina valorada; 

per això, qualque vegada, 

me retir en veure es ca. 

Tens altri qui et dóna pa 
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i de mi et véns a burlar,  

estimat, i no m’agrada. 

Mira’l bé, si no t’agrada, 

per sa mateixa criada 

el me pots tornar a enviar.   

 

Margalida Fiol, Antònia Llompart i Rosa Capellà. Algaida, setembre de 1925. 

 

Pàgina 251-253, núm. 395. El fals confessor. Recollida per J. M. Casas. 

 

Com me vaig agenollar 

que em senyava amb sa mà dreta, 

me va dir: -O joveneta 

que et vols confessar amb mi? 

-A posta he venguda ací 

per a comptes de dir-li 

un pastor qui el meu cor vol. 

-Garrida, deixa anar això, 

deix anar mals pensaments 

si et vols confessar amb mi 

pren per los deu manaments. 

-En el primer li diré 

que missa no he oïda; 

sempre he estada instruïda  

per veure on lo veuré.  

En el segon manament 

me n’excusa gran ma vida: 

li he dit qualque mentida 

en tenir-lo de present. 

... 

En el quart jo li diré 

que som pecadora ingrata, 

perquè mai he volgut bé 

a mon pare i a ma mare. 
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... 

En el setè, n’he robat 

de casa lo que he pogut, 

per dur-ho a ca s’amiga 

per s’estimat benvolgut.  

... 

En el desè no dic res. 

Vostè que és tan aprenent 

tot ho tengui per entès: 

jo li dic, senyor rector, 

que em doni l’absolució 

si trob que l’he guanyada. 

 

-Garrida, jo no puc, no, 

dar-te’n l’absolució, 

que som el mateix pastor 

de qui estàs tu enamorada. 

-Ara qui em som confessada 

i tu saps lo pecat meu, 

de mi daràs compte a Déu 

que la mort ja m’ha cridada. 

 

Margalida Fiol, Antònia Llompart i Rosa Capellà. Algaida, setembre de 1925. 

 

Pàgina 254-255, núm. 396. El dia que em vaig casar. Recollida per J. M. Casas.  

 

El dia que em vaig casar, 

ben de jorn me vaig colgar. 

La nuvia em va dir 

que estava per a vetlar 

quan ella es vení a colgar, 

tot d’una botí del llit: 

-Per anit massa he dormit 

i me’n vaig a festejar. 
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Ella  me va dir: -On vas? 

Vine a estar en ma companyia 

qui te tenc de dar alegria. 

Jo li vaig dir: -Alegria 

mai en el món me n’has dada. 

Me’n vaig a ca s’estimada, 

que per ella moriria.  

Tothom me dava per el bon prou: 

-Què tal, nuvi, per aquí? 

-D’aquí a demà dematí 

d’ella en voldria dur dol. 

Jo no sé si és Déu que ho vol, 

o àngel qui ho va oir, 

que l’endemà dematí 

fou morta antes d’eixir el sol. 

Quan la duien a enterrar 

mon pare em deia: -Plora. 

Jo li deia: -No pot ser 

perquè pena no n’hi ha.  

Rosa Capellà. Algaida, setembre de 1925. 

 

Carpeta 37 

 

Pàgina 302-306, núm. 135. El conde Flores. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Cuando se empezó la guerra    de Francia i de Portugal, 

llamaron al conde Flores,    de Capitán general. 

-¿Para cuantos años, conde,   para cuantos años va? 

-Para siete Margarida,     para siete nada más. 

Si a los siete no he venido,    condesa, te casarás. 

Pasan siete, pasan ocho,     cerca de los nueve van. 

Un día, estando en la mesa,    su padre la quiso hablar: 

-¿Por qué no te casas, hija?   Que el conde ya no vendrá. 
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-No me quiero casar, padre,    que el conde en el mundo está. 

Me da la bendición      que yo le iré a buscar. 

-Que se la de Dios del cielo    que es más alto y puede más. 

Se vistió de pelegrina,     y por los caminos se va. 

Ya se fue de las Italias     y entrando en Portugal, 

ella vio un caballo blanco    que lo llevan a fusilar. 

-¿De quién es este caballo    que lo van a fusilar? 

-Del conde Flores, señora,    que mañana va a casar. 

-Este conde que usted dice,    ¿me lo quieren enseñar? 

-Le enseñaremos, señora,     que es mucha su limosna. 

-Dame una limosna, conde,    que bien me la puedes dar, 

que vengo de las Italias     y estoy cansada de andar. 

Si de las Italias vienes,     ¿Qué nuevas hay pa allá? 

-La pobre de la condesa     que siempre llorando está. 

¡Ay, quien la pudiese verla!    ¡Ay, quien la pudiera hablar! 

-¿Cómo la conocerías,     si la vieses por acá? 

Con su color de su rostro     y un hermoso lunar. 

-El color ya se me ha ido     pero el lunar aquí está. 

Se cogieron de la mano     y se fueron a casar.  

 

Taller de Petra Gelabert (12 al·lotes). Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

«La tonada la canten una dotzena de noies. Qui sabia millor la lletra na Francisca 

Oliver, d’Algaida de 17 anys». 

 

Pàgina 307-313, núm. 137. El rei n’ha fetes fer crides. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

El rei n’ha fetes fer crides. 

Viva l’amor! 

Que crides n’ha fetes fer. 

Que viva, viva! 

Que crides n’ha fetes fer. 

Que viva l’aronger! 
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Que tots los més guilants homes 

a la guerra els ha mester. 

-Jo qui tenc la muller jove, 

an a qui la deixaré? 

La deixaré a ma mare 

qui la guardarà molt bé. 

Ma mare, la mia mare, 

jo vos entreg ma muller; 

no li heu de fer fer feines, 

només cosir i broider; 

no has de fer treure aigua 

amb so poal més grandé, 

amb so poalet de plata, 

que per ella el vaig fer fer. 

-Ves-te’n mon fill descansat 

que molt bé la cuidaré: 

es cap de les set setmanes 

porqueirola la va fer, 

i es cap de los set años 

va venir el seu cavaller. 

-Bones tardes, porquerola. 

-Bones tardes, cavaller. 

-Me vols dir tu, porquerola, 

de qui és aqueix guarder. 

-De Don Joan del Vilatge, 

que n’és home molt grandé. 

-Vols-me dir tu, porquerola 

de quin és es teu manger. 

-Un poquito de poquito,51 

no tant com n’he menester. 

-Me vols dir tu, porquerola, 

de quin és el teu beguer. 

                                                 
51 El recol·lector hi posa un signe d’exclamació per marcar l’error de l’informant en repetir la mateixa 

paraula.   
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-Un coconet d’aigua roja 

que els porcs n’han fet bolguer. 

-Vols-me dir tu, porquerola, 

de quin és el teu feiner. 

-Set fullades a filar 

i un feix de llenya a fer. 

Ell desembeinà l’espasa  

i el feix de llenya li fe 

i a les anques del cavall, 

el feix de llenya dugué. 

Com foren en el vilatge 

el feix de llenya li de, 

perquè la gent del vilatge  

no hi trobessin què digué. 

-Vols-me dir tu, porquerola, 

a on és un hostaler. 

-A casa de mia sogra 

un temps solien fer. 

-Bones tardes, hostalera. 

-Les mateixes, cavaller. 

-Voleu-me dir, hostalera, 

anit de què soparé? 

-Pot sopar de galls i gallines 

que molt bé lo hi guiaré. 

-Voleu-me dir, hostalera, 

anit amb qui soparé? 

-Pot sopar amb ses meves filles, 

que tenen molt bon manger. 

-Voleu-me dir, hostalera, 

anit amb qui jauré? 

-Pot jeure amb la porquerola, 

que no té el seu cavaller. 

L’agafa per la mà blanca 

i an es cuarto la mené. 
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Per la finestra més alta, 

ella volia boter.  

-No botis tu, Catalineta, 

que som el teu cavaller. 

A on és el coixinet d’or 

que per tu te vaig fer fer? 

-Demana’l a la mia sogra, 

que per ses filles el té. 

-I el poalet de plata  

Que per tu el vaig fer fer? 

-Demana’l a mia sogra, 

que per ses filles el té. 

-Aixeca’t, truja vellaca, 

que es porcs ja van pes carrer.  

-Aixeca’t, truja vellaca, 

que has jagut amb cavaller. 

... 

 

-Si no fos que sou ma mare, 

un foc ne faria fer. 

Aniria a ventar les cendres 

dalt es puig més alt que sé.     

 

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 314-317, núm. 138. A la font del Guilandó. Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A la font del Guilandó    hi ha una guilant dama. 

S’aixeca dematí      a rentar la bugada. 

Tres cavallers passaren,    tots tres la se miraren; 

tornaren a passar,     tots tres la saludaren. 

El primer lo va dir:     -Oh, quina guilant dama! 
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Va respondre el segon:    -Si amb nosaltres venia ara. 

Va respondre el tercer:    -Seria mormolada. 

La sogra estava dalt     qui tot ho escoltava. 

Arriba el seu marit,     de llengua lo hi contava. 

... 

La sogra per un braç     i son marit per s’altre. 

... 

Per un bufet, ni dos,     ni tres, ni bufetada. 

Voltau darrera el llit,     veurem la sang qui raja.  

-Digues, Catalineta,     quin metge vols tu ara? 

-El metge que jo vull?    La creu i la mortalla. 

-Digues, Catalineta,      quin testament fas ara? 

-El testament que faig    no us agradarà gaire: 

el meu vestit de dol,     a les mies germanes; 

el vestit bo de seda,     a les mies criades; 

l’infant que deixaré,     el duguin a ca ma mare. 

El dia del meu enterro,    el marit penjassiu.  

 

Antònia Oliver i les seves companyes de taller. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 318-322, núm. 139. Bondat, bondat, senyoreta... Recollida per J. M. Casas. 

Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Bondat, bondat, senyora,     sopa i colga’t de jorn; 

jo me’n vaig a la caçada     fins demà vespre no torn. 

Ella sopa i se colga,      fa lo que el seu marit diu. 

Quan va ser dins la cambreta    a la porta sent toquiu 

va sentir: -Senyora, obriu.  

-Quién es que toca a la puerta   que no me deja dormir? 

-Senyora, sóc don Francisco    que la viene a divertir. 

-Ahora bajan los criados,     y le vendran a obrir. 

-Yo no quiero los criados,    sinó que te quiero a ti. 

Es posa la faldilla blanca     i espardenyeta xoquí. 

Cuando obria la puerta     li apaga el candelí. 
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-Carai, carai. Don Francisco,   no ho solia fer així, 

només content i alegre     les hores que estava aquí. 

-Su-aquí baix han mort un home,  no sé si és lo seu marit. 

-Millor, millor, don Francisco,   més prest ne serem sortits. 

-Ahora estaba pensando,     de qui seran los infants? 

-Vostros, vostros, don Francisco   dels més petits fins als grans. 

-Ahora estaba pensando,     de què els haureu de vestir. 

-D’una vestidura blanca     folrada de guimundí. 

L’agafa per la mà blanca,     la tira dins el jardí: 

-Mon marit, no em matis ara,    tres paraules deixa’m dir: 

fadrines, viudes, casades,     preniu exemple de mi: 

tenguent lo marit defora     no vos aixequeu a obrir 

que jo m’hi aixecada      per això tinc de morir.   

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

«Margalida Oliver digué la lletra. La cantaren totes les del taller Gelabert».  

 

Pàgina 323-328, núm. 140. Por las calles de Madrid. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Por las calles de Madrid     se pasea la princesa 

con sus dos hijas queridas    Blancaflor y Filomena. 

Por allí pasaba el Turco     se enamoró de una de ellas. 

-Yo quiero a Blancaflor,     que Filomena es pequeña. 

Ya la sube en el caballo  

al cabo de una mesada     el rey se fuese la guerra. 

No se va a la guerra, no,     sino a casa de su suegra. 

Su suegra al verlo entrar     va a recibirlo a fuera. 

-Turgo, Turgo, ¿A qué has venido?  ¿Mi hija cómo se encuentra? 

-Su hija se encuentra bien     de nueve meses casada; 

lo que me ha mandado más,    que me llevo a Filomena. 

-Eso tú no lo a verás      porqué n’és bella doncella. 

-Antes la hora del parto     madrina quiero que sea. 
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-Si estas palabras das,     puedes marcharte con ella. 

En puntito de las dos      se vestía Filomena; 

se pone vestido blanco,     sabatas, medias de seda. 

Ya la sube en el caballo,     ya la se lleva a su tierra; 

pasaron siete jornadas     sin hablar palabra buena. 

-Mi cuñado, mi cuñado,     el demonio ya te tienta. 

-No es el demonio, no,     de eso son los amores. 

Ya la baja del caballo,     la pone de pena en pena, 

y allí le sacó los ojos,     también le cortó la lengua. 

Por allí pasó un pastor     que san Juan Bautista era. 

Entre señas y ternuras     el pastor se fue tras ella.  

-O pastor, el buen pastor,     que llevas pluma y papel? 

La tinta será mi sangre     de mis desgraciadas venas. 

Toma, pastor, esta carta     y la se llevará a su tierra, 

y dirá a Blancaflor      que paso vista con ella.  

-¡Oh que cartita tan dulce!    ¡Oh que cartita tan buena! 

-Más dulces son los abrazos    de mi hermana Filomena. 

-¿Quién te ha traído esta carta,   quién te ha traído esta nueva? 

-Angelito del cielo      y pastores de la tierra. 

Madres que tenéis hijas,      no las dejéis ir a fuera 

mira lo que está pasando     con mi hermana Filomena, 

que la ha dejado en el bosque,   deshonrada, muda y ciega.  

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

«Francisca Noguera, 14 anys. La sap de petita. Cantaren també les companyes del taller 

de P. Gelabert».  

 

Pàgina 329-332, núm. 141. Perduda la veig, perduda... Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Perduda la veig perduda,    la barca del navegar; 

va anar nou mesos per aigua,   sense mai terra trobar. 

Se posen a jugar al centro    sa sort an a qui caurà; 
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sa sort, per a ser més mala,   va caure a lo capità. 

-Qui és de voltros tres     qui a l’arbre vol pujar? 

Va respondre es més petit:   -Som-hi que hi tenc de pujar. 

Quan va ser a mitjan arbre   el noi se posà a cantar. 

-De què cantes, marinero,    de què cantes ahora ja? 

Com va ser a l’altre mestre,   marinero s’aturà. 

-Si sa vista no m’engana,    terra he vista blanquejar. 

Quan va ser an es capdamunt   el noi es posà a plorar. 

-De què lloras, marinero,    de que lloras ahora ya? 

-Si la vista no m’engana    veig la terra blanquejar; 

també veig un terradet    i dos colomins volar; 

també hi ha una senyora 

... 

Preguem tots així com ella   i Déu mos ajudarà. 

Com deia aquestes paraules,   el mariner cau dins mar, 

i el dimoni tan subtil     a corrensos hi va anar. 

-Què me dones, Marinero,    si te traigo de la mar? 

-Li regal cinc-centes lliures   i un barco per navegar. 

-Yo no quiero tu riqueza,    ni tu oro ni tu plata, 

sinó que cuando te mueras   que me entregues la tu alma. 

-L’alma l’entrego a Dios    y el cuerpo a la mar salada. 

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

«Les noies del taller de brodar de Petra Gelabert, unes 14». 

 

Pàgina 333-335, núm. 142. Si tu me vens darrere... Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Si tu me véns darrere,    jo t’aniré al davant 

i me faré la llebre,    la llebre del bosc gran. 

-Si tu te’n fas la llebre...  

jo em faré caçador    i t’aniré caçant. 

-Si tu tet fas caçador,    i a mi me vas caçant, 
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jo me’n faré l’anguila,   l’anguila del mar gran. 

-Si tu te’n fas anguila... 

jo em faré pescador    i t’aniré pescant. 

-Si tu et fas pescador    i a mi... 

jo me faré la rosa,    rosa del roser gran.  

-Si tu te’n fas la rosa... 

jo me’n faré l’abella    i t’aniré xupant. 

-Si tu te’n fas l’abella    i... 

jo me’n tancaré monja,   monja del convent gran. 

-Si tu te’n tanques monja,   ...  

jo me’n tancaré frare    t’aniré confessant. 

-Si tu te’n tanques frare,    i... 

val més que mos casem   i no penarem tant.  

 

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 336-339, núm. 143. A la vorera de mar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A la vorera de la mar     hi ha una donzella 

qui en brodava un mocador   blanc per la reina. 

Quan va ser al mig del brodat,   li mancà seda. 

Veu venir lo mariner     qui la nau mena. 

-Mariner, bon mariner,     que en porteu seda? 

-De quin color la voleu,    blanca o vermella? 

-Vermelleta la vull jo,    que és millor seda. 

-Pujau a dalt de la nau    triareu d’ella. 

Quan mentre mercadejaven,   la nau pren vela. 

Amb los aires de la mar    s’ha adormideta, 

amb lo cant del mariner    ella es desperta. 

Quan n’hagué de donar compte  fou lluny de terra. 

-Mariner, bon mariner,    portau-me en terra. 

-No us portaré en terra, no,   que heu d’esser meva. 
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-De tres germanes que som,   som la més bella; 

una porta vestit d’or,     l’altra de seda, 

i jo, pobreta de mi!     Sóc marinera. 

-No sou marinera, no,    que sereu reina. 

Fa set anys que vaig per mar   per vós donzella; 

i en los set he aconseguit    fer-vos princesa. 

Anem an el meu palau    a ca mon pare, 

perquè mon pare és el rei    de l’Anglaterra.  

 

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 340-345, núm. 144. El rei tenia tres filles. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

El rei tenia tres filles,      totes tres com una plata; 

el rei s’enamorà d’una,     na Catalina, sa guapa. 

Quan sa mare ho va saber     la va tancar dins un cuarto, 

i per menjar li donava     tonyina i carn salada; 

i per beure li donava       aigua de la mar salada. 

Passa un dia, passen dos,     passa tota la setmana, 

i ella de set que tenia      treu el cap a la ventana. 

Va veure los seus germans    qui amb bolletes d’or jugaven. 

-Germans meus, los meus germans,  no em daríeu un poc d’aigua 

que la glòria guanyaríeu,     que la glòria n’heu guanyada? 

-No la beberás maldita,     no la beberás malvada, 

perquè vares voler ser     s’estimada de mon pare,  

de los teus germans madrastra    i guerrera de ma mare. 

Ella torna a enfonyar es cap,    llàgrimes de sang plorava. 

Passa un dia, passen dos,     passa tota la setmana, 

i ella de set que tenia,     treu es cap a la ventana. 

Va veure les seves germanes    qui amb agulletes d’or bordaven. 

-Germanes, les mies germanes,   no em daríeu un poc d’aigua 

que la glòria guanyaríeu,     que la glòria n’heu guanyada? 
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-No la beberás, maldita,     no la beberás malvada, 

perquè vares voler ser     s’estimada de mon pare,  

de tes germanes madrastra    i guerrera de ma mare. 

Ella torna a enfonyar es cap,    llàgrimes de sang plorava. 

Passa un dia, passen dos,     passa tota la setmana, 

i ella de set que tenia      treu es cap a la ventana. 

Va veure la seva mare     qui amb pinta d’or es pentinava. 

-Ma mare, la bona mare,    no em daríeu un poc d’aigua  

que la glòria guanyaríeu,     que la glòria n’heu guanyada? 

-No la beberás, maldita,     no la beberás malvada, 

perquè vares voler ser     s’estimada de mon pare,  

de tes germanes madrastra    i guerrera de ta mare. 

Ella torna a enfonyar es cap,    llàgrimes de sang plorava. 

Passa un dia, passen dos,     passa tota la setmana, 

i ella de set que tenia      treu es cap a la ventana. 

Va veure lo seu bon pare     qui un cavall d’or colcava. 

-Mon pare, lo meu bon pare,    no hem daríeu un poc d’aigua 

i la glòria guanyaríeu,     que la glòria n’heu guanyada?  

-Correu, criats i criades     duis aigua a sa meva filla. 

Quan varen esser a s’escala    la veren qui se moria; 

quan eren en el replà,      la veren qui badallava. 

La reina cornada       en el cel se’n va pujar; 

son pare en mig d’infern     i sa mare condemnada. 

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 346-349, núm. 145. A la ciutat de Nàpols. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A la ciutat de Nàpols    hi ha una presó, 

la vida mia. 

Hi ha una presó,     la vida mia, la vida amor. 

Hi ha vint-i-nou presos   qui canten la cançó. 

La dama està en finestra   qui escolta la cançó. 
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Los presos se’n temeren,   ja no cantaren, no. 

-Per què no cantau, presos,  per què no cantau, no? 

-Com hem de cantar, senyora,  estant dins la presó, 

sense menjar ni beure,   només un rosegó? 

... 

-Mon pare, lo meu pare,   jo vos deman un do. 

-Ma filla Margalida,    quin do vols que te do? 

-Mon pare, lo meu pare,   les claus de la presó. 

-Ma filla Margalida,    això no ho faré, no. 

-No vos deman València,   ni tampoc Aragó. 

Los presos que ja canten,   què n’heu de fer de tots? 

-Demà serà dissabte,    los penjarem a tots. 

-Mon pare, lo meu pare,   no pengeu l’amador. 

-Ma filla Margalida,    quin és lo teu amador? 

-Es qui du calça groga   i aquell cabell tan ros. 

-Ma filla Margalida,    serà el primer de tots. 

Reseu un parenostre     per s’ànima d’amador. 

En el cap de la tomba    un ramellet de flors, 

perquè la gent que passi   no senti mala olor. 

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 350-352, núm. 146. Qué haces aquí, mora bella? Recollida per J. M. Casas. 

Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

-¿Qué haces aquí, mora bella?   ¿Qué haces aquí, mora guapa? 

Deja beber mi caballo     de esa agua tan fría. 

Yo no soy mora, señor,     soy una rosa cautiva; 

me cautivaron los moros     cuando diez años tenía. 

-Si quieres venir conmigo,    a casa te llevaría, 

encima de mi caballo      juntos los dos, vida mía. 

Cuando llegaron al bosque    ella se puso a llorar. 

-¿De qué lloras, mora bella,    de qué lloras, mora guapa? 

-Lloro porqué en este bosque    mi padre a cazar venía, 
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con mi hermano Federico,    toda la demás familia. 

-Gracias os doy, vida mía,     de lo que me has hecho ver, 

pensando traer mujer,     traigo una hermanita mía. 

Abrid las puertas del palacio,    ventanas y ventanillas 

que aquí traigo una rosa,     que es vuestra hija querida.  

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 353-355, núm. 147. Anem-hi, Montserrada. Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Anem-hi Montserrada    i veurem tot lo que hi ha; 

diuen que hi ha una llàntia   a cada cantó d’altar. 

Totes són de bona plata,    menos una que n’hi ha 

que és la llàntia del rei moro   que mai l’han vista cremar. 

Un dia l’encengueren    i un àngel del cel baixà; 

va dir: -Apagau aquesta llàntia, que tot el món finirà. 

La mare de Déu plorava    abraçada a una creu, 

sant Joan la consolava:    -Mare nostra, no ploreu. 

Mare nostra, no ploreu    que darrere ses muntanyes 

hi ha roses i clavells     per anar olorar Maria 

i el Santíssim Sagrament. 

Mare nostra, Mare nostra,      Mare de Nostro Senyor, 

cada dia fa miracles     el Beato Salvador.   

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 356-358, núm. 148. Entrant a dins Gènova. Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Entrant a dins Gènova 

sent un combregar; 

dins ca na Cecília 

l’he vist entrar. 
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N’agafa el sombrero, 

l’agafa amb sa mà. 

-Bona nit, senyores, 

m’han de dispensar 

que la meva novia 

l’han de combregar. 

Entrant dins el cuarto: 

-Cecília com va? 

-Per a mi, Riera, 

malament me va. 

No ploris, Riera, 

que no pots plorar, 

tinc una germana, 

t’hi podràs casar. 

-Jo no vull germana, 

ni tampoc germà, 

perquè amb tu, Cecília 

jo m’he de casar. 

-Vet aquí, Riera, 

lo que em vares dar: 

l’aguja-pendiente 

i també es collar. 

Cercaren confessor, 

la van confessar, 

i al mateix instant 

ella va expirar. 

An el cementiri 

la dugué a enterrar 

i espolsant-la enterra 

ell la va abraçar. 

 

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 
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Pàgina 359-362, núm. 149. No heu sentit anomenar... Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

No heu sentit anomenar 

ses penyes de Lluchamet? 

Mirau a Miquel Motet 

sa mort a on el cità. 

De vint-i-cinc pams d’alçada 

va caure Miquel Motet. 

En Joan de Galilea 

invocava tots los sants. 

Quan son pare li va dir: 

-Miquel sa corda es mullada. 

Va dir: -No temeu, mon pare, 

no tengueu ànsia de de mi.  

Quan luego va sentir 

lo seu cos qui davallava 

i en tant en tant deixava 

los seus ossos pes camí. 

-Pagarà amollar-mos-hi 

a veure si lo pujam, 

o si tots tres hi quedam 

pagarà enterrar-mos-hi. 

Quan lo varen haver pujat 

i es metge el va reconèixer, 

va dir: -Una mort d’aqueixa 

Déu ne guard tothom qui ha nat. 

Es jutge va demanar: 

-Feis es favor de part meva  

de passar-lo per ca seva 

sa mare l’abraçarà. 

No la hi deixaren tocar, 

quedà conhortada 

de veure que no deixaven  
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els seus ossos dins mar. 

Pena va tenir sa mare 

i tota la seva gent; 

baldament no fos parent, 

tothom qui el veia plorava. 

Totes ses dones d’allà 

formaren una corona 

un qüern de debanadores  

per morir varen bastar.  

 

Taller de Petra Gelabert. Algaida, 5 de setembre de 1925. 

 

Carpeta 38 

 

Pàgina 2-10, núm. 153. Es Cossiers. Informació recollida per J. M. Casas. Hi ha les 

partitures d’un total de deu cançons sense lletra dutes a terme per Baltasar 

Samper. 

 

«Aquest ball, ressuscitat fa quatre anys, no té lletra, com el de Montuïri. El cantador, 

Mestre Llorenç Batle, Llorenç Capellà de món civil, els ensenya als cossiers. Ell es 

reserva la plaça de dama. 

I-Les danses parcials no difereixen essencialment de les de Montuïri, amb les quals han 

de tenir parentiu, com declara el títol.  

S’ha d’advertir que l’Oferta ni es balla, i que el pas de marxa és el que anomenen “Les 

Bombes”». 

 

Pàgina 11-14, núm. 154. Tocades de Xeremies – Ses Corregudes. Informació 

recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

«El nom d’aquesta tocada de xeremies li ve de ser la que es toca el dia de sant Jaume en 

començar “ses corregudes” o sigui, les curses sobre un trajecte que determinen els 

mateixos corredors, homes, dones i nins, per aconseguir la “joia”. 

El trajecte per als nins sol ésser de 50 passes, i la joia, pomes, fruita... 

Per als joves s’assenyalen 100 passes, i la joia acostuma d’ésser un mocador.  
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Per als homes no està ni aproximadament fixat; segons la resistència. La joia, que és la 

principal honorífica, consisteix en un o dos galls; darrerament s’ha substituït també per 

un objecte “de regal”. 

Comencen al so de la tonada transcrita; però com que els músics no paren mai de tocar, 

i “els esturments volen canviar d’aire”, durant el transcurs de la festa, toquen també 

trossos que no són apropiats. 

Els tocadors Biel “Bandereta” i “Ramiro” afamats i premiats músics, aprengueren la 

tocada del cego “Barca”».  

 

Pàgina 15, núm. 155. Tocades de Xeremies – L’Oferta (homes). Informació recollida 

per J. M. Casas. Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Els mateixos de la núm. 154. Algaida, 6 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 16-17, núm. 156. Tocades de Xeremies – L’Oferta (dones). Informació 

recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Els mateixos de la núm. 154. Algaida, 6 de setembre de 1925. 

 

[Informació per les tocades 155-156] «Aquestes tocades són les apropiades a l’oferta o 

adoració que es fa el dia de la festa en acabar el sermó d’ofici major.  

D’ençà que no hi van els cossiers, comença l’Ajuntament a besar l’estola del capellà, 

deixant, si voleu, una almoina en la bacina que sosté un obrer; segueixen els homes i les 

dones.  

Vegeu al número 153 la tonada pròpia que tenien els cossiers».  

 

Tocadors «Bandereta» i «Ramiro». Algaida, 6 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 18, núm. 157. Tocades de Xeremies. Partitura duta a terme per Baltasar 

Samper. 

 

Tocadors «Bandereta» i «Ramiro». Algaida, 6 de setembre de 1925. 
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Pàgina 19, núm. 158. Tocades de Xeremies – S’entrada des comte de Lloseta. 

Partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Tocadors «Bandereta» i «Ramiro». Algaida, 6 de setembre de 1925. 

 

 

Pàgina 20, núm. 159. Tocades de Xeremies. Partitura duta a terme per Baltasar 

Samper. 

 

Tocadors «Bandereta» i «Ramiro». Algaida, 6 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 21-23, núm. 160. Tocades de Xeremies. Partitura duta a terme per Baltasar 

Samper. 

 

Tocadors «Bandereta» i «Ramiro». Algaida, 6 de setembre de 1925. 

 

 

[Informació per les tocades 157-160] «El títol diu prou del que es tracta. Com una 

curiositat, retraurem la nova que, referent al número 158, ens donà el tocador. Que el 

nom li ve de l’inventor, un comte de Lloseta, el qual “era un homo molt antic, qui a ca 

seva tenia una presó que hi ficava els seus inimics”.   

 

Pàgina 52-53, núm. 170. Colcada de Sant Antoni – Tonada de les gloses. Recollida 

per J. M. Casas. Hi ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Sant Antoni és un bon sant; 

qui té un dobler le hi dóna, 

perquè mos guard s’animal 

tant si és de pèl com de ploma. 

 

Llorenç Capellà. Algaida, 7 de setembre de 1925. 
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Pàgina 54-55, núm. 171. Tonada de glosats. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Ningú té acte de vida, 

ni sap quan se morirà; 

perquè el qui mos va criar 

sa retxa mos va senyar  

però s’estotjà sa mida. 

I la terra beneïda  

de nit i de dia crida 

perquè sa carn que ha nodrida 

la se vol tornar menjar.  

 

Llorenç Capellà. Algaida, 7 de setembre de 1925. 

 

«Aquesta curiosa glosa la cantà per acompanyar la tonada pròpia».  

 

Pàgina 56-57, núm. 172. Pobre Cames-tortes. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

El pobre Cames tortes 

se va morir. 

Ai ai ai ai de mi! 

Cinquanta mil vegades 

l’han enterrat, ai ai... 

i as cap de dotze mesos 

sempre ha tornat, ai ai... 

Dones d’Algaida, Algaida, 

més no ploreu, 

que vendrà Paco, Paco 

i ballareu. 

Ai ai ai ai de mi! 

Llorenç Capellà. Algaida, 7 de setembre de 1925. 
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«És un cant tradicional de Carnestoltes; el mateix cada any». 

 

Pàgina 58-62, núm. 173. Oh, quina idea més loca... Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Oh, quina idea més loca 

que el fill pròdig va tenir 

com a son pare va dir: 

-Doneu-me sa part que em toca! 

Sia molta, sia poca 

feis-me part dels vostros béns, 

que no vull estar més temps 

en sa vostra companyia. 

Son pare, amb gran agonia, 

part dels seus béns li va fer; 

amb sentiment al seu cor 

i llàgrimes als seus ulls, 

va dir: -Fill meu, per què em fuigs? 

Mal paratge ha de ser es teu. 

Un gaiato preciós 

portava a les seves mans. 

Acompanyat d’altres senyors 

per ciutats i viles grans 

però això durà pocs anys, 

perquè es doblers s’acabaren; 

però quan no en va tenir, 

molt prompte l’abandonaren. 

Se va llogar per porquer 

en unes cases de camp. 

Quan no va tenir sabates, 

ni barques per dur a cap peu, 

anava coixeu-coixeu, 

un cop dret, s’altre de grapes. 

Un dia estava pensant: 
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-Què faré, què no faré? 

A casa me n’aniré  

al manco me mantindran. 

Mon pare qui dóna pa 

a externs, no li sap greu 

i jo qui som un fill seu, 

si hi vaig, també me’n darà. 

Ja va entregar es porcs a l’amo; 

l’amo amb bons crits ben forts: 

-No dic que sigueu dolent; 

però per passar talent, 

però per passar talent, 

jo me’n vaig per altres bandes. 

Quan l’amo el va haver pagat, 

que anava a voltar cantó  

son pare del seu balcó  

va dir: -Ara ve el meu fill. 

Va dir: -Ara ve el meu fill, 

correu, criats, duis-li roba, 

que du es vestit vell, brut; 

duis-li que jo en tenc i em sobra    

-Mon pare, jo no ho meresc 

que per fill vostre em prengueu  

sinó perquè em perdoneu 

vos vull demanar posada, 

si no davall una porxada, 

a mes cases de camp. 

-O fill meu, no ho tornis dir! 

Aquí dins ja tens posada  

per mantenir a tu i a mi. 

-Quines paraules més riques, 

si jo ho hagués sabut abans! 

Jo venc per plegar ses miques 

que vos cauen de ses mans.  
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Rosa Capellà, Antònia Llompart, Margalida Fiol i Antònia Oliver. Algaida, 7 de 

setembre de 1925. 

 

«De sempre, la saben».  

 

Pàgina 63-66, núm. 174. Venia de Santanyí. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Venia de Santanyí  

amb una fosca resolta; 

pes camí me varen dir: 

-Andreu, na Rosa és morta. 

No sé si ho feien a posta 

o per dar-me més tristor; 

uns me deien que era morta; 

altres, que estava millor. 

Jo, per saber-ho més cert, 

me’n vaig anar a ca sa tia. 

-Tia, que fa na Roseta? 

-Diuen que se vol morir. 

Guitarres i violins 

per veure si alegraríeu, 

i ella més s’entristia 

perquè la mort s’hi acostava. 

Cridà son pare i sa mare: 

-Doneu-me sa mà a besar, 

que és sa darrera vegada  

que la’m tornareu donar. 

Com la treien de ca seva 

que la duien a enterrar, 

sa mare un gran crit pegà 

amb so mocador en sa mà: 

-Adiós, filleta meva! 
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Aquesta hermosura teva 

cendra i pols ha de tornar; 

aquells cabells tan hermosos, 

no els gosava mirar, 

ara han d’arrossegar  

per la terra del fossar 

amb animals verinosos. 

Quatre eren qui la portaven 

i quatre qui feien llum, 

i dels vuit n’hi hagué un 

que els seus ulls mai s’eixugaven. 

Quan varen ésser a sa plaça, 

sa posaren a resar 

una salve a cada passa 

i usant d’aqueixa traça  

arribaren as fossar. 

Quan descobriren sa fossa 

va ser sa pena mes grossa; 

jo m’hi volia tirar. 

Un amic meu m’agafà, 

me va dir, o Baltasar, 

gira’t an aquest altar  

veuràs la Mare de Déu 

que enterrareu un fill seu 

i se va haver de conhortar.    

 

Rosa Capellà, Antònia Llompart, Margalida Fiol i Antònia Oliver. Algaida, 7 de 

setembre de 1925. 

 

«De  nines».  

 

Pàgina 67-69, núm. 175. Don Joan i don Ramon. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 
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Don Joan i don Ramon. 

Tum flarirorireto. 

Veníeu de la caçada. 

Don Joan cau del cavall    i don Ramon qui l’aguantava. 

Sa mare los veu venir    dins un camp qui verdejava. 

-D’on veniu, mon fill amat,   d’on veniu colors mudades? 

-Ma mare, no tremoleu    que la sangria m’han errada 

... 

Entre jo i es meu cavall    portau vint-i-nou llançades; 

mon cavall en porta deu,    i jo port totes ses altres.   

 

Francisca Garau. Algaida, 7 de setembre de 1925. 

 

«Francisca Garau. 47 anys. No es recorda de més. Fa poc que l’aprengué d’una 

coneguda». 

 

Pàgina 70-72, núm. 176. A França hi ha una dama. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A França hi ha una dama    que és dama de gran valor. 

Xiribiribí.  

Que és dama de gran valor.  

Xiribiribí.  

Que és dama de gran valor; 

té la cabellera llarga,     llarga fins an es taló.  

La mare la pentinava     es cabells de dos en dos; 

sa tia li lligava      amb un floc de mil colors; 

el seu germà la mirava    amb aquells ulls matadors. 

-Si no fossis mi hermanita,   mos casaríem los dos. 

L’agafa per la mà blanca,    l’església farà remor. 

Quan pren aigua beneïda     sa pica va tornar d’or; 

ses dames seieu en terra    i ella en cadira d’or. 

Capellà qui deia missa    va dir espirituó. 

S’escolà qui la servia va dir:   -Això no és això.    
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Rosa Capellà, Antònia Llompart, Margalida Fiol i Antònia Oliver. Algaida, 7 de 

setembre de 1925. 

 

Pàgina 73-75, núm. 177. Entrant dins el poble. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Entrant dins el poble 

sentí un combregar; 

a ca na Cecília  

jo l’he vist entrar. 

Me trec es capell 

me’l poso a la mà. 

-Bona nit, senyora,  

pugui dispensar. 

Entro dins el cuarto: 

-Cecília, com va? 

-Malament, Riera 

per a mi me va. 

No ploris Riera 

que no pots plorar; 

tenc una germana 

t’hi podràs casar. 

-No estic per germanes, 

ni tampoc per germans; 

més que amb tu, Cecília  

me tenc de casar. 

-Vet aquí, Riera, 

lo que em vares dar: 

l’aguja-pendiente 

i també es collar.   

 

Rosa Capellà, Antònia Llompart, Margalida Fiol i Antònia Oliver. Algaida, 7 de 

setembre de 1925. 
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«No en saben més i fa anys que la senten».  

 

Pàgina 76-79, núm. 178. S’altre vespre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

S’altre vespre    a colgar me n’anava; 

quan mentres pujava   vaig sentir siular 

i vaig tornar     tres passes enrere  

per saber qui era,   per saber-ho més clar. 

I va ser un jove    baix a la finestra 

que perquè era vespre,  volia pujar. 

Jo li vaig dir:    -Pujar, pujaries 

si me prometies    després davallar. 

El jove posà     la guitarra en terra. 

La jove, la mena,   la porta tancà. 

El jove pujà     dalt de la teulada 

amb una gelada    blanca com la neu, 

i en va alçar     dos dits una teula 

i s’amor va veure   qui jeia al llit seu, 

i li va dir:     -Amor vertadera, 

això que és peresa   o passionera  

què teniu aquí?    Ella va dir: 

-Amor estimada,    per vós l’he sembrada; 

si tant vos agrada    veniu-la a collir.   

 

Rosa Capellà, Antònia Llompart, Margalida Fiol i Antònia Oliver. Algaida, 7 de 

setembre de 1925. 

 

«La saben de molt temps». 

 

Pàgina 80-84, núm. 179. Bondat, bondat, senyoreta. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 
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Bondat, bondat, senyora,    sopa i colga’t de jorn; 

jo me’n vaig a la caçada    fins demà vespre no torn. 

Ella sopa i se colga,     fa lo que el seu marit diu, 

com va ser dins la cambreta   a la porta sent: «Obriu» 

-Quién es qui toca a la puerta   y no me deja dormir? 

-Señora, soy don Francisco   que la vengo a divertir. 

-Ahora bajan los criados,    que le vendran a obrir. 

-Yo no quiero los criados,   sinó que te quiero a ti. 

Davalla en camisa blanca    i sabateta xoquí. 

Quan va ser a la porteta    li apaga el candelí. 

-Carai, carai, don Francisco,   no ho solia fer així, 

només content i alegre    les hores que estava aquí. 

-Su-aquí baix han mort un home,  diuen si és lo seu marit. 

-Millor, millor, don Francisco,  que més prest n’haurem sortit. 

-Ahora estaba pensando    de qui seran los infants? 

-Nostros, nostros, don Francisco  dels més petits fins als grans. 

-Ahora estaba pensando    de què els haurem de vestir. 

-D’una vestidura blanca    folrada de gamundí. 

L’agafa per la mà blanca,    la se’n mena dins el jardí. 

Li traspunta de l’espasa:    -Su-aquí has de morir.  

-Mon marit, no em matis ara,   tres paraules deixa’m dir: 

fadrines, viudes, casades,    preniu exemple de mi: 

tinguent sos marits enfora    no vos aixequeu a obrir 

que jo m’hi aixecada     i ara tenc de morir.   

 

Rosa Capellà, Antònia Llompart, Margalida Fiol i Antònia Oliver. Algaida, 7 de 

setembre de 1925. 

 

«La saben d’anys». 

 

Pàgina 85-88, núm. 180. A la font del Guiló. Recollida per  J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A la font del Guiló    hi ha una guilan dama. 
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S’aixeca dematí     a rentar la bugada. 

Passen tres cavallers,    tots tres la se miraren; 

quan tornaren a passar,   tots tres la saludaren. 

Va respondre el major:   -Oh, quina guilandama! 

Va respondre el segon:   -Si amb mi fossis casada! 

Va respondre el tercer:   -Seríeu mormolada. 

La sogra estava dalt    que tot ho escoltava. 

Quan el marit vengué,   la sogra lo hi contava. 

L’agafa per un braç    i la sogra per l’altre, 

i amb un garrot d’ullastre   per morta la deixaren. 

-Jesús, Catalineta,    que n’ets de delicada! 

-Posa la mà en el peu,   veuràs la sang com raja. 

-Jesús, Catalineta,    quin metge vols tu ara? 

-El metge que jo vull:   la creu i la mortalla. 

-Jesús, Catalineta,    quin testament fas ara? 

-Testament que jo faig   a la sogra no agradarà: 

l’infant que deixaré,    que el duguin a ca ma mare; 

es vestits bons de dol,   a les mies germanes; 

es vestits bons de vellut,   a les mies cunyades; 

es vestits bons de seda,   a les mies criades; 

s’hora que em moriré    que a la sogra matassen; 

s’hora que m’enterraran    que el bon marit penjassen.  

 

Rosa Capellà. Algaida, 7 de setembre de 1925. 

 

«Deu fer un any que l’aprengué».  

 

Pàgina 89-91, núm. 181. Perduda, l’havem perduda. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Perduda, l’havem perduda   la carta des navegar; 

nou mesos va anar per aigua   sense mai terra trobar. 

Se posen a jugar al centro,   sa sort an a qui anirà. 

I sa sort va anar tan mala    que an el patró va tocar. 
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-Al·lots, qui serà de voltros   que dalt l’arbre pujarà? 

Va respondre es més chiquillo:  -Jo sóc qui quiero pujar. 

Quan va ser dalt l’arbre mestre,  terra veia blanquejar 

i també una senyora     en so rosari amb sa mà.  

... 

Què me dones, marinero,    i te sacaré del agua? 

 

Antònia Llompart. Algaida, 7 de setembre de 1925. 

 

«Fa poc que l’aprengué a Palma d’una noia de Campos».  

 

Pàgina 92-94, núm. 183. A la ciutat de Nàpols. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A la ciutat de Nàpols    hi ha una presó, 

la vida mia. 

Hi ha una presó,     la vida mia, la vida amor. 

Hi ha vint-i-nou presos   qui canten la cançó. 

La dama està en finestra   qui escolta la cançó. 

Los presos se’n temeren,   ja no cantaren, no. 

-Per què no cantau, presos,  per què no cantau, no? 

-Com n’hem de cantar, senyora, si estam dins la presó 

sense menjar ni beure    només un rosegó? 

 

Rosa Capellà, Antònia Llompart, Margalida Fiol i Antònia Oliver. Algaida, 7 de 

setembre de 1925. 

 

«Recorden l’argument, però els versos, no».  

 

Pàgina 95, núm. 184. Tonada de flabiol. Partitura duta a terme per Baltasar 

Samper. 

 

Llorenç Aloi, Llorenç Cego. Algaida, 7 de setembre de 1925. 
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Pàgina 96, núm. 185. Tonada de flabiol. Partitura duta a terme per Baltasar 

Samper. 

 

Llorenç Aloi, Llorenç Cego. Algaida, 7 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 97-107, núm. 186. Boleros vells. Partitura duta a terme per Baltasar 

Samper. Hi ha la lletra recollida per J. M. Casas. 

 

Llorenç Capellà, Llorenç Batle. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

«Els sonadors, però, que fan d’esma llur feina, sovint els alteren o no els encerten amb 

precisió. Per això hem xifrat els baixos sense notar els acords, per no fer aparèixer 

l’acompanyament amb una perfecció que no té. El ritme que indiquem és també un xic 

alterat de vegades, a agrat del sonador i segons la seva habilitat guitarrística. Les 

senzilles variants que de tot això resultin en l’harmonia i en la línia rítmica no afecten el 

caràcter curiosa peça. Si tenen importància, al nostre entendre, que pagui el treball de 

reproduir-les. 

Cada ballada de les mateixes parelles consta de tres boleros, o siguin, nou estrofes 

cantades, de tres en tres. El document reproduït és, doncs, un bolero. Fins que comença 

el cant no parteix la balladora».       

 

 I 

A las puertas del cielo 

canta una rosa 

que se llama María, 

la más hermosa. 

 

A las puertas del cielo 

canta un canario; 

si le dan caramelos  

cantará claro. 

 

Niña, párate, niña, 

niña párate 
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que los hombres se paran 

para mirarte. 

 

 II 

Si quieres saber, niña, 

lo que son ratas: 

animales del campo 

con cuatro patas. 

 

Si las flores del campo 

fuesen Marías, 

iría a visitarlas 

todos los días.  

 

Amor mío del alma 

del paraíso  

voy a darte un aviso  

es el parado.   

 

 III 

Te diviertes con otro 

yo miro y callo; 

puede ser que algún día 

cante mi gallo. 

 

A la torre más alta 

que tiene el moro, 

tengo mi amante preso, 

por eso lloro. 

 

Niña, párate, niña, 

niña, párate 

que si no te paras 

yo me pararé.  
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«Diu Mestre Llorenç Batle que aquests «Boleros vells» els dugueren de Valldemossa. 

La gent d’Algaida i la d’altres pobles veïns van a collir oliva a la part de la muntanya 

(Valldemossa, Sóller, etc.) i d’allà han duit aquest ball.  

La muller de Mestre Llorenç l’aprengué a una possessió de Valldemossa (Son Puig des 

llorer) fa uns vint-i-cinc anys».   

 

Pàgina 108, núm. 187. Bolero de l’amor. Partitura duta a terme per Baltasar 

Samper. 

 

Llorenç Capellà, Llorenç Batle. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 143-144, núm. 208. Les set paraules. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

A la primera paraula: 

-Bon Jesús perdonau-mos 

perquè sabem que el perdó 

a ningú pot faltar-mos.  

 

Joan Canyellas. Algaida, 8 de setembre de 1925. 

 

«Lletra moderna».  

 

Pàgina 145-150, núm. 210. La Sibil·la. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la partitura 

duta a terme per Baltasar Samper. 

 

«Copiada d’un paper en poder de Mossèn Miquel Munar, Vicari d’Algaida. Figura 

harmonitzada pel mestre Felip Pedrell. 

La cantà a Algaida per Nadal de 1924. En Miquel Pericàs, 11 anys, de Can Palanca». 

 

El jorn del judici 

serà per qui no haurà fet servici. 
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Ans del judici, Anticrist, 

vendrà i farà tot lo món trist, 

i, fent-se com a Déu servir, 

qui no el creurà farà morir. 

 

El seu regnat serà molt breu 

i baix del cruel poder seu 

màrtirs moriran tots a un lloc 

aquells dos sants Elies i Henoc. 

 

El sol perdrà la claredat 

mostrant-se fosc i obscuritat; 

la lluna no darà claror 

i tot lo món serà tristor! 

 

Quan foc del cel davallarà 

mar, fonts i rius, tot cremarà; 

los peixos daran grans crits 

perdent sos naturals desigs. 

 

Los cossos morts s’alçaran 

i sos esperits recobraran, 

i el so de trompeta breu 

dirà: -Veniu a juí de Déu. 

 

Aprés del cel venir veureu 

amb gran sort el Fill de Déu, 

brillant en sa majestat  

de lo seu cos glorificat. 

 

Jesucrist, rei universal, 

home i ver Déu eternal, 

del cel vindrà per a jutjar 

i a cada un lo just darà. 
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Als bons dirà: -Bons fills, veniu, 

benaventurats posseïu  

el regne que està aparellat 

des de que el món va ser creat. 

 

Als mals dirà terriblement: 

-Anau, maleïts al foc etern 

amb vostron príncep de lo infern. 

 

Humil Verge, vos qui haveu parit 

a Jesús infant en esta nit, 

vullau a Déu per nos pregar 

que de lo infern vos vulla guardar. 

 

El jorn del judici 

serà per qui no haurà fet servici.  

 

 

Algaida, 9 de setembre de 1925.    

 

«Miquel Pericàs, d’onze anys, la cantà el Nadal passat a l’església. 

Aquesta profecia que tradicionalment canta un infant, vestit de cavaller medieval, dalt la 

trona de l’església d’Algaida la nit de Nadal (en altres llocs també es canta) està extreta 

d’una plagueta que ens facilità D.M. Monnar, vicari del poble, titulada «Adoració de los 

tres Reis magos -novament addicionada per un aficionat- Palma- Impremta de 

Vilallonga, 1875». A l’obra, les diferents profecies parcials, estan separades a modo de 

diàleg, per unes observacions que fa el rei Herodes».  

 

Pàgina 151-152, núm. 212. Goigs de sant Josep. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Sant Josep a dignament 

sobre tot el temps amable, 

sigau-nos favorable 
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ara i sempre eternament.   

 

Facilitada per Mossèn Miquel Munar, vicari d’Algaida. Algaida, 9 de setembre de 1925.  

 

«Lletra moderna». 

 

Pàgina 153-156, núm. 213. Carabassa m’han donada. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Carabassa m’han donada, 

carabassa menjaré. 

Tumbalai tum tumbalai 

tumbalai tum tum. 

Sa filla de sa veïnada  

se casa amb un tintorer. 

-No et casis amb tintorer 

perquè duràs ses mans brutes; 

casa’t amb un velluter 

i duràs bones vellutes. 

No et casis amb velluters 

perquè duràs vellutons; 

casa’t amb un sabater 

i duràs bons sabatons. 

No et casis amb sabater 

perquè et tirarà sa forma; 

casa’t amb un escolà, 

que el campanar fa bona ombra. 

No et casis amb escolà 

perquè et tirarà el batall; 

casa’t amb mi mariner 

i duràs bon escombrall. 

No et casis amb mariner, 

perquè jauràs tota sola; 

casa’t amb un carnisser  
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i menjaràs carn bona. 

No et casis amb carnisser 

perquè et tirarà es tallant, 

casa’t  amb un capellà 

que tenga bon salpasser.  

Casa’t amb un bon bergant 

que tenga lo que ha mester. 

 

Rosa Capellà, Margalida Fiol i Antònia Llompart. Algaida, 9 de setembre de 1925. 

 

«Fa anys que la senten». 

 

Pàgina 157-160, núm. 214. Si tu me vens darrera. Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Si tu me vens darrere,   jo t’aniré davant 

i te faré l’amor     i t’aniré cercant. 

-Si tu me fas l’amor    i a mi me vas cercant, 

jo em faré la llebre,    la llebre del camp gran. 

-Si tu te’n fas la llebre,   la llebre del bosc gran, 

jo me’n faré caçador     i t’aniré caçant. 

-Si tu et fas caçador    i a mi me vas caçant, 

jo me’n faré anguila,    anguila del mar gran. 

-...jo em faré pescador   i t’aniré pescant. 

-...jo me’n faré la rosa,   rosa del roser blanc.  

-...jo me’n faré l’abella   i t’aniré xupant. 

-Si tu te’n fas l’abella   i a mi me vas xupant, 

jo me’n tancaré monja,   monja del convent gran. 

-...jo me tancaré frare   t’aniré confessant. 

-Si tu te tanques frare   i a mi em vas confessant, 

val més que mos casem   i no penarem tant.  

 

Rosa Capellà, Margalida Fiol i Antònia Llompart. Algaida, 9 de setembre de 1925. 
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«De petites la saben». 

 

Pàgina 161-165, núm. 215. Un dia jo me n’aní. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper. 

 

Un dia jo me n’aní 

passejant per la miranya, 

vora, vora la muntanya 

a passejar me n’aní. 

Vaig seguir los regadors 

per veure allà on anava; 

vaig veure una hortolana  

qui rentava mocadors. 

En so modo d’anar ella 

vaig veure que era hortolana 

en so dengue d’indiana 

i curta de gonella. 

Molt prest n’hi vaig demanar 

de quina fruita tenia; 

en arribar molt bon dia 

relació me va dar: 

-Aquí hi ha una pomera 

que se tira de banda 

i fa pometes de randa 

dolces qui no tenen fi. 

-D’aquestes ja en menjaria; 

no m’acaben d’agradar. 

Voleu que vos digui clar? 

de l’hortolana en voldria. 

-D’una altra casta n’hi ha 

que se diuen marineres; 

aquestes són ses primeres, 

perquè se solen corcar. 

D’aquestes ja en menjaria 
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... 

-D’una altra casta n’hi ha 

que es diuen pomes d’hivern, 

que són dolces com la mel; 

d’aquestes podeu triar. 

-D’aquestes ja en menjaria; 

... 

-D’una altra casta n’hi ha, 

que es diuen pomes del ciri, 

que són llargues com un lliri; 

d’aqueixes podeu triar. 

-D’aquestes ja en menjaria; 

... 

-D’una altra casta n’hi ha 

que es diuen de la senyora, 

que s’hortolana els estotja  

per quan el senyor vendrà. 

-Hortolana, hortolana, 

guardau bé aquest pomeral, 

que no hi entri cap animal 

que no vos hi faci tala.   

 

Apol·lònia Amengual. Algaida, 9 de setembre de 1925.  

 

«La sap de nina».  

 

 9.4- EDICIÓ DE LES TONADES I ALTRES ÍTEMS FOLKLÒRICS RECOLLITS A PINA 

 

Carpeta 33 

Pàgina 129-130, núm. 199. Tonada de batre. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Si no fos pes carretó 

qui va darrera, darrera, ah! 
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no hi hauria cap somera 

qui batés un cavalló, ah! 

 

Gaspar Andreu. Pina, 8 de setembre de 1925.   

 

Pàgina 131-132, núm. 200. Tonada de llaurar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Jo llaurava amb en Vermell 

i amb en Banyarevoltada, 

i feia millor llaurada 

que l’amo amb so seu parell. 

 

Gaspar Andreu. Pina, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 133-134, núm. 201. Tonada de segar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Arreu, arreu, segadors 

que sa madona se queixa 

són blat i jo som xeixa, 

mestall de bones llavors. 

 

Gaspar Andreu. Pina, 8 de setembre de 1925. 

 

Carpeta 36 

 

Pàgina 207-210, núm. 382. Codolada. Recollida per J. M. Casas.  

 

Com començ a caminar, 

es sol se volia pondre i 

vaig arribar a Son Brondo, 

una hora i mitja passà. 

A Son Brondo vaig anar 
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a prendre es dret de Costitx 

no sé si vaig deixar as mig 

vileta o llogaret. 

No és tan ample com ciutat 

perquè el feren més estret 

vaig anar a Campanet 

i em daren sopa de polla i 

d’allà me’n vaig anar a Sóller 

i no em daren res de bo. 

Vaig anar a Manacor 

a dur una carabassa 

per omplir-la de brossat. 

D’allà vaig anar a Andratx 

a dur palmes i graneres 

i per aquelles voreres 

vaig caçar dos eriçons 

i vaig encontrar dos minyons 

qui estudiaven a Randa 

i me n’aní per Son Allanda 

i no m’hi atur fins a Senva 

i allà em donaren beure 

amb una gerra sense ansa; 

jo el trob tan mal de creure 

que m’ho donin entenent 

en es puig de Puigpunyent 

hi ha aquelles pinyes veres, 

però millor són ses peres 

de sa vinya de Llorach, 

jo mai hi era estat 

només un pic en s’estiu 

com feia tanta calor 

vaig afinar es puig Major 

qui tot brollava de vi. 

Què en direm de Santanyí 
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un lloc tan arraconat? 

De dolent pa i poc vi 

mai n’hi ha hagut sobrat, 

Llucmajor sempre ha portat 

d’haver-hi molts de treballs, 

a Petra los granotalls  

prop de Santa Margalida; 

a Binissalem pedra viva, 

pedra de dos-mil colors 

sempre vaig suplicant-vos 

que no mos guardeu de tot mal.  

Sa Pobla no té igual  

de cànyom i fesols i bova 

i qualque vedella bona 

que treuen de sa marjal. 

A Sineu vila reial, 

ai, ai, com m’has ferit 

baix d’un ullastre em posí 

de colze a tallar tabac 

i no el vaig haver baiat 

com ja vaig estar adormit; 

benhaja el qui m’ha creat 

com tenia poques feines 

mai he vistes tales eines 

com tenia el jai Miquel, 

as mig de mil i cinc cents cruel 

as mig de l’infern fan nosa. 

Hermosa cara de rosa 

mal qui plora, mal qui riu 

un hivern i un estiu  

ha que no la m’he mirada. 

La lluna s’ha fixada 

en so sol i ses cabrelles  

es vicari de Sencelles 
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i es rector de Calvià 

tenen un gat i un ca 

per tirar dins un avenc 

i dau-los s’oli primerenc 

que encara els han de guanyar. 

 

 Bartomeu Mut, escolà del poble, 43 anys. Pina, setembre de 1925.  

 

«L’aprengué dels vells de Pina. Diu que qualsevol tonada és bona».   

 

Pàgina 211-214, núm. 383. La filla d’un comte enganyada. Recollida per J. M. 

Casas.  

 

Un cavaller enamorat 

fonc d’una filla d’un comte. 

El dimoni fou tan prompte 

a fer-los caure en pecat. 

Quan la jove es trobà en cinta 

an el cavaller acudí. 

Fortuna la perseguí 

segons sa història la pinta. 

A un lloc molt espantós 

tingué el susto la senyora: 

moriràs per malfactora, 

perquè has ofès a Dios. 

Com Déu del cel dispongué 

que la jove tornà en si, 

en un lloc aparegué 

sense carrer ni camí. 

A un lloc aparegué 

a una cosa molt bona; 

li barataren sa roba, 

per criada servigué. 

Com Déu del cel dispongué, 
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també la Verge Maria, 

la varen prendre per dida 

a casa d’un cavaller. 

Un dia amb molta alegria 

anaren a passejar; 

a ciutat varen anar 

a on cavaller viva. 

-No et recorda, cavaller, 

com me deixares per morta? 

-Digues de mi què importa? 

-Bales tenc te’n tiraré. 

Disparava una carrabina, 

tres bales li va tirar. 

Més envant no pot passar 

a su-allà ja va acabar 

cavaller la seva vida. 

Amb una funció hermosa 

mon Déu va resistir, 

se’n va anar a un monestir 

a fer-se religiosa. 

El cavaller qui sabia 

la seva gran hermosura, 

jugà de traces un dia 

per una medianera; 

i ella n’hi va aportar 

en ses mans una florera. 

Al fil de la mitja nit 

estos dos se consultaren 

carregats d’or i d’argent 

dalt d’un cavall se n’anaren. 

Set anys va estar assentada 

cercant viles i ciutats; 

corria graves pecats 

i a Déu s’encomanava,  
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i cada dia passava 

el rosari a Maria. 

Davall un ullastre estava 

com Maria la cridà. 

-Filleta, vulles tornar 

a convent qui governaves. 

Les monges qui no sabien  

que la priora faltàs 

i el sant convent governàs 

la nostra Mare, Maria. 

Madò Valenta. Pina, setembre de 1925   

 

Pàgina 215-217, núm. 384. El comte de Raixa. Recollida per J. M. Casas. 

 

-De què estàs trista, ma filla?    De què estàs trista ma infanta? 

-De què estic trista, mi padre?    Que per mi no hi ha querido; 

només que el comte de l’Arca    qui infants i muller tenia. 

... 

-Tu t’has burlat de ma filla. 

Matà la teva comtessa     i et casaràs amb la mia. 

-Com pot ésser, senyor rei,   matar a qui no ho mereixia? 

-Perquè si tu no la mates,     tots dos morireu un dia.  

 

(El comte se’n va a ca seva i li diu:) 

 

-Vamos, vamos a sopar     igual que los altres dies; 

no em treguis massa viandes,    només un parell d’olives. 

Es platet en què menjava     tot de llàgrimes s’omplia. 

 

(Ella li pregunta si està trist) 

 

-Si heu jugat i heu perdut,    jo ma dot empenyaria. 

-No he jugat ni he perdut     ni ta dot empenyaries: 

el mal rei mi ha mandado     que t’he de llevar la vida. 
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Vamos, vamos a colgar     lo menos dels altres vespres. 

No colgues los teus infants    allà on colgar solies, 

només lo més pequeñito      qui enteniment no tenia. 

Com la volia matar      un àngel li pareixia. 

-Detente, detente, comte,     no matis qui no ho mereixia, 

que el mal rei ja n’és a l’infern,   la reina per companyia.   

 

Madò Valenta. Pina, setembre de 1925   

 

Pàgina 218-219, núm. 385. El rei tenia tres filles. Recollida per J. M. Casas. 

 

El rei tenia tres filles     totes tres com una plata. 

El rei s’enamorà d’una,    na Catalina mimata. 

Com sa mare se’n temé    la tancà dins una cambra 

i n’hi dava per menjar    tonyina i carn salada. 

Ella de set que tenia     tragué es cap a la ventana. 

-Ma mare, la mia mare    no em duria un càntir d’aigua 

i la glòria guanyaríeu? 

-No la te beuràs, maldita,    no la te beuràs, malvada, 

perquè volgueres ésser    de tu padre enamorada. 

Ella torna a enfonyar es cap,   llàgrimes de sang plorava. 

Passa un dia, passen dos,    passa tota la setmana. 

Ella de set que tenia     tragué es cap a la ventana. 

-Germana, la mia germana   no em duries un càntir d’aigua 

i la glòria guanyaries? 

-No la te beuràs, maldita 

etc. 

«Va veure una altra germana i no en sé pus». 

 

Madò Valenta. Pina, setembre de 1925   

 

Pàgina 220-222, núm. 386. La carta de navegar. Recollida J. M. Casas.  

 

Perduda l’havem perduda    sa carta des navegar; 
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anau nou mesos per aigua    sense mai terra trobar. 

-Posem-nos a jugar al cetro   la sort an a qui anirà. 

I la sort va anar tan mala    que al capità va tocar. 

-Al·lots i qual és de voltros   qui dalt l’altre vol pujar? 

Li donaré cent mil duros    i el barco per navegar. 

Va respondre el més pequeño:   -Patró, jo quiero pujar. 

Com va ser a mitjan lloc,    a su-allà se va plantar. 

-Marinero, ja te plantes,    marinero, ara ja? 

Com va ser a l’altre mestre,   marinero s’aturà. 

-Jo veig una torre blanca    i dos palomins volar, 

i la Virquen del Rosari    amb un rosari en sa mà. 

Mentres diu estes paraules,   marinero cau dins mar. 

El dimoni, temptatiu,     tot d’una el va temptar. 

-Marinero, què me dones    i jo te trauré de s’aigua? 

-Jo n’hi entrego cent mil duros  i un navío per navegar 

-Jo no quiero tu navío,    ni tu oro ni tu plata; 

només que cuando tú mueres   de tú quiero la tu alma. 

-L’ànima l’entreg a Dios    i el cuerpo a la mar salada 

i lo demés qui queda     a la Virgen del Rosario.   

 

Madò Valenta. Pina, setembre de 1925   

 

Pàgina 223-233, núm. 387. Codolada. Recollida per J. M. Casas.  

 

Si em priven que no festeig 

sols que lo meu gust no faça, 

i si em descontenta massa 

en paciència ho prendré. 

Per això no deixaré 

de mes súpliques, 

de fer favors ni musiques, 

mentre visca. 

En el món, qui no s’arrisca, 

ja no té res. 
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Mal de deixar és un avés 

que un hom ho preu, 

com el qui compra i ven 

mercaderia. 

Jo de l’art no deixaria 

per no perdre-hi. 

Això és mal sense remei 

i sense cura. 

Molt m’agradava un plet com dura 

amb mil favors. 

Tan fortes són mes amors 

com ses muntanyes sembrades. 

Molt m’ho diuen de vegades 

que ho deix anar; 

però jo, com més va, 

més m’hi enfund 

i hi vaig sobre aquell punt 

i ses traves que em posareu  

que no hi tornàs. 

-Sinó tu em coneixeràs, 

va dir el major, 

que m’és el superior 

i a mi em comanda. 

-Fillet, no torns tal banda, 

que jo no ho vull.  

Això és mirar sobre l’ull, 

mirar-se poc, 

i això el diu Caparrot, 

calla i no hi torns; 

mira que n’ets el segon 

i que retirs. 

I això passa de llis 

en tornar-hi, 

o sinó muda es camí 
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en altres parts; 

mira que n’has pres un art 

que no és d’ofici. 

Pot discórrer es teu judici 

així com de pensaments. 

Així si ganes ne tens, 

afluixa-te’n. 

Jo dic: cor meu, mentre alen, 

no te n’afluix,  

o sinó mira amb tos ulls 

molta vegada. 

Jo dic n’és bona mirada  

la resplendor. 

I deixa anar aquesta amor 

i més no en tengues. 

Jo prec a Déu que convengues 

i no dic pus. 

Denota aquest punt que dus, 

que trob que treu, 

i sa sabata an es peu 

avinguda és  

de mudar no estic remès 

sense afegir.  

M’agrad de veure la fi 

sense un empenyo; 

no vull doctor ni duenyo  

en mes potències, 

perquè en són conveniències 

de més profit. 

L’acceptarà per marit 

per casar 

i sols no s’escoltarà 

ningun consell. 

Jo més manyes hi emplei 
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de mon aloia 

per alcançar una joia 

qui no s’encanta. 

Es badall ja no ens espanta 

si ens avenim. 

No crec que amb això haja prim 

de penjar-me. 

Per haver dat mon voler 

de casament. 

Que no sabeu que el jovent, 

en aquest món, 

enamoradissos són? 

Les joventuts 

que fins es veuen perduts 

tant un com s’altre  

qualsevol paret ressalta 

i res los atura. 

Saps com los agrada, com dura 

molt la conversa. 

Saps com ne fan bona terça 

de parlament, 

desitjant que el sol ixent 

que sempre fos en sa nit 

per altercar? 

Això és un mai acabar 

de fer sa Llorca.  

Vespre de borrasca i fosca 

més s’entretenen. 

Com més rialles, més s’estimen 

d’un rall callar. 

Jo ho dic perquè n’he passat 

moltes vegades, 

caigudes i sopegades 

sempre em pegava, 
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però mai arribava 

a haver mudat 

de mon pare era avisat 

i no l’escoltava, 

només que preservava 

lo meu ingènit 

d’arribar al plet a venit 

sense ell sabeu. 

I fes el senyal de la creu, 

i que és hermós! 

Això és un punt dificultós 

i revelat. 

Ja tanmateix vaig dir un dia: 

-Jo renuncii,  

que no vull ésser mal fill 

que Déu no ho mana. 

Vaig estar una setmana 

sense anar-hi. 

I es dissabte hi torní 

tot trasmudat, 

i ella em va dir: estimat, 

què has tengut? 

De tot aquest temps que no has vengut 

o són vostres parents qui es col·legeixen? 

Emperò m’hi impedeixen 

per escapar, 

que més citat tenc d’anar 

que un bandejat. 

Aqueix està enamorat, 

a mi no em treu; 

aqueix anar vent al peu 

no m’estableix. 

-Veiau que s’hi ofereix. 

em va dir ella. 
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Una pregunta em fa bella, 

dins un instant. 

-No us enamorareu tant 

cuantra de mi, 

com jo polit serafí? 

De què us conec 

que de bades me passeig 

i no m’alegr; 

i la meva vida entreg 

en el món. 

Ja no hi ha vida per mi, 

si vós no em voleu. 

Veniu m’aconsolareu 

qualque vegada 

i me n’he conhortada  

del món, de vós. 

Basta prou que mes amors 

les mos hagueren dades. 

Mon cor a totes passades 

també les vos don; 

no crec que un altre en el món  

per vos fes tant 

com jo faria a l’instant, 

i més faria. 

Sempre dic que em tallaria 

per vós un braç; 

den viu en viu dins un vas 

m’hi tiraria, 

i encara no faria 

lo meu intent. 

Lo meu cor no fa mudament 

si vós no mudau 

són com el peix Nicolau 

dintre la mà, 
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qui tots los peixos està 

en gran ternura. 

Sou mirall, peix d’escultura 

o d’or preciós. 

Tan desig alcançar-vos 

que no hi poseu dubte. 

Si tu me’n feies conducte 

de ton amor, 

no esper de Déu més valor 

ni més tendresa. 

La codolada està entesa 

i li don fi. 

Pares, mares, fins aquí  

i germanes i germans 

vinc a besar-vos ses mans. 

Déu vos do vida tants d’anys 

com jo desig per a mi.  

 

Tonina Monar, Madona Cornet. Pina, setembre de 1925. 

 

«La mare li ensenyà als sis anys».    

 

Pàgina 234-236, núm. 388. Codolada. Recollida per J. M. Casas.  

 

No hi ha res com sa lluna 

que en sa nit doni claror, 

ni estrella més resplendor 

que és el sol devers la una. 

Algaida n’és quart comuna, 

n’és més fina a Llucmajor, 

a sa muntanya es carbó  

i a Lluc s’aigua més fina. 

D’estiu, com un hi arriba 

prompte està descalorat; 
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sollerí oli estimat, 

i Alaró n’és bon tabac; 

i a Sa Pobla cànyom bo; 

gerretes a Manacor 

de grans i de més petites, 

i ses dones que fan pipes; 

tothom té s’ofici seu; 

i ses monges a Sineu 

i ses taronges a Sóller, 

també s’hi fa qualque polla 

qui es pollastre li fa aleta, 

currada de Sa Vileta; 

i a Andratx es garballons 

a l’Horta es carabassons, 

colfloris amb bona pinya. 

Es govern va a Son Sardina 

per contes i regidors; 

per cavallers i senyors; 

tenir la gent empleada, 

i com ve la temporada 

que es govern fa posar es bou 

per dur peix a Son Alou 

per la gent tenir boldó. 

I com la mar fa remor 

llavors és que el bou pesca en força. 

Germans, en pic que li toca 

treuen peix a tot petons, 

cantines i bogadons 

en nom de les tres palomes. 

Cap avall per ses lleones 

anant en es mercadal, 

no ha com la catedral, 

que aquí són bons tots los dies. 

No hem tregueu les pagesies 
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ni rosetes encarnades 

ni clavellets encarnats. 

-Escoltau, l’amo en Bernat, 

que només ne vull dir una: 

-Coneixeu aquell qui és nat 

qui habita dins sa comuna?   

 

Tonina Monar, Madona Cornet. Pina, setembre de 1925. 

 

«De nina, la sap».  

 

Pàgina 237-238, núm. 388. La ciutat de Nàpols. Recollida per J. M. Casas. 

 

A la ciutat de Nàpols    hi ha una presó. 

Hi ha vint-i-nou presos   qui canten la cançó. 

La dama està en finestra   qui escolta la cançó. 

Los presos se’n temeren   ja no cantaren, no. 

-Per què no cantau, presos,  per què no cantau, no? 

-Com cantarem, senyora,   estant dins la presó, 

sense menjar ni beure,   només un rosegó; 

sense veure sol ni lluna   només un finestró? 

-Mon pare, lo meu pare,   jo vos deman un do. 

... 

-Ma filla Margalida,    quin és ton amador? 

-Es que du el traje blau   i és més blanc de color. 

-Ma filla Margalida,    serà el primer de tots. 

-Mon pare, lo meu pare,   mateu-me a jo i tot; 

i a cada cap de forca    un ramellet d’olor, 

que el qui passi allà    senti bona olor.  

 

Paula Amengual, de Llubí, nora de Madò Cornet. Pina, setembre de 1925. 

 

«L’aprengué al seu poble». 
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Cançons del testimoni de Madò Valenta copiades per Sebastià Lliteres Ballester, 

rector de Pina. Setembre de 1925. 

 

Per prendre bon fonament 

n’heu d’alabar a Maria 

diguem tots: alabat sia 

el Santíssim Sagrament.   

 

Simbombeta que ets de bona 

jo sempre t’alabaré 

i m’has de dur si convé 

sa pasterada i sa dona.  

 

Sa simbomba ja no sona, 

ni sona ni sonarà 

perquè es caduf s’espenyà 

i sa canya qui no és bona. 

 

Ja podreu treure això \-\ 

que no tenc cap germà 

ni cap de dos a pagar 

i es camp que tenc de sembrar 

són setze mil quarterades. 

Ses fustes qui fan arades 

es set ferrers per serrar  

ses relles que hi ha espenyades  

no sap com les \-\  

i una vinya que hi ha 

que si caminàsseu un any 

no trobaríeu es cap d’allà. 

 

Jo men un parell de \-\ 

que sols no puc aturar-lo 

i si sap que es \-\ 
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perquè serà lo millor 

lo qui és que fa poca via. 

 

Cançons del testimoni de l’escolà de Pina copiades per Sebastià Lliteres Ballester, 

rector de Pina. Setembre de 1925. 

 

Estic més ric que es senyor de Sa Vall 

tenc dins son Cardinal 

vuit egües i un cavall 

i altre bestiar 

qui es diu bestiar de llana, 

tenc mil i una cabra 

i vint-i-un guardià, 

quatre homes per pastar 

i dotze per traginar 

sa llenya que es necessari 

i llavors tenc una alfabi52 

qui hi caben mil cortins 

i està plena dedins  

de dobles de vuit de caire.  

 

Carpeta 38 

 

Pàgina 109-110, núm. 193. Don Joan i don Ramon. Recollida per J. M. Casas. Hi ha 

la partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Don Joan i don Ramon 

don Flarirarireto 

venien de la caçada,  

don Joan cau del cavall   i don Ramon l’aguantava. 

La mare los veu venir   dins un camp que verdejava; 

collien flores i malves   per curar les seues nafres.  

                                                 
52 Hem conservat el testimoni sense editar-lo perquè rompríem la rima que conforma amb el vers anterior.  
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Antonina Carbonell, Madò Valenta de 74 anys. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

«La sap de sa mare». 

 

Pàgina 111-114, núm. 194. A la ciutat de Nàpols. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

A la ciutat de Nàpols     hi ha una presó, 

la vida mia. 

Hi ha una presó,      la vida amor. 

Hi ha vint-i-nou presos    qui canten la cançó. 

La dama està en finestra    qui escolta la cançó. 

Los presos se’n temeren,    ja no cantaren, no. 

-Per què no cantau, presos,   per què no cantau, no? 

-Com n’hem de cantar, senyora,  si estam a la presó? 

-Mon pare, lo meu pare,    jo vos deman un do. 

-Ma filla Margalida,     quin do vols que te do? 

-Mon pare, lo meu pare,    ses claus de la presó. 

-Ma filla Margalida,     jo això no ho puc fer, no. 

Demà qui serà dissabte    los hem de treure a tots. 

-Mon pare, lo meu pare,    no mateu l’amador. 

-Ma filla, Margalida     serà es primer de tots. 

Dalt la muntanya més alta   los penjarem a tots 

perquè sa gent qui passa    no senti les olors.  

 

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

«La sap de sa mare. Transcripció revisada del Sr. Rector». 

  

Pàgina 115-121, núm. 195. El rei n’ha fetes fer crides. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

El rei n’ha fetes fer crides, 
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viva l’amor, 

que crides n’ha fetes fer, 

que viva, viva; 

que crides n’ha fetes fer, 

que viva l’aronger. 

Que tots los més guilants homes 

a la guerra els ha de mester. 

-Jo qui tenc ma muller jove, 

an a qui la deixaré? 

La deixaré a ma mare 

qui la’m guardarà molt bé. 

Ma mare, la mia mare, 

jo vos encoman ma muller; 

que no li deixeu fer feina 

només cosir i broider, 

que no li deixeu treure aigua 

amb lo poal més grande, 

sinó amb lo poal de plata 

qui per ella el vaig fer fer. 

Es cap de les set setmanes, 

porquerola la va fer 

i es cap de los set años 

tornà lo seu cavaller. 

-Ara em diràs, porquerola,  

de qui és aqueixa gordé. 

-De don Joan del Vilatge, 

que Déu lo deixi torné. 

-Ara em diràs, porquerola 

de quin és es teu mangé. 

-Un bacinet de pa d’ordi, 

no tant com n’he de mester. 

-Ara em diràs, porquerola, 

de quin és es teu begué. 

-Un tassonet d’aigua roja, 
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no tanta com n’he mester. 

-Ara em diràs, porquerola, 

de quin és es teu feiner. 

-Set fullades tenc de tasca 

i un feix de llenya a fer. 

Ell davallà del cavall  

i el feix de llenya li féu. 

Dalt les anques del cavall 

el feix de llenya dugué. 

Com va ser prop del vilatge 

el feix de llenya tiré, 

perquè la gent del vilatge  

ja no hi trobàs que raller. 

-Ara em diràs, porquerola, 

a on feien d’hostalers. 

-A casa de mia sogra 

un temps solien fer. 

-Ara em diràs, hostalera, 

anit de què soparé? 

-Hi ha capons i gallines 

i arròs, si n’ha de mester. 

-Soparà amb la meva filla, 

que molt lo hi estimaré. 

-Ara em diràs, hostalera, 

anit amb qui jauré? 

-Jaurà amb una porquerola, 

que amb la ma filla no ho voldré. 

-Set anys fa que no gec amb home 

i anit tampoc no hi jauré. 

L’agafa per la mà blanca 

dins la cambra la dugué. 

Dalt la finestra més alta 

ella volia boté. 

-Vine aquí, esposa mia, 
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que som lo teu cavaller. 

Ara em diràs, porquerola,  

es vestit bo que et vaig fer? 

-Demana’l a mia sogra, 

qui per sa filla el volgué. 

-Ara em diràs, porquerola,  

es poal d’or que et vaig fer? 

-Demana’l a mia sogra, 

que per sa filla el volgué. 

-Aixeca’t, truja vellaca, 

que has jagut amb cavaller; 

Aixeca’t, truja vellaca, 

que es porcs ja van pes carrer. 

-Que hi vaja la vostra filla, 

que no hi anirà ma muller. 

Si vós no fosseu ma mare, 

qui  m’haveu donat el ser, 

sabeu com podria ser 

que no la’m pagasseu cara; 

però no és colgat encara 

qui mala nit ha d’haver. 

Si vós no fosseu ma mare 

en faria un foguer; 

dalt la muntanya més alta 

ventaria lo cendrer.     

 

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

«La sap de sa mare (transcripció revisada del Sr. Rector de Pina)». 

 

Pàgina 122-123, núm. 196. Aquest camp d’herbetes. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Aquest camp d’herbetes 
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ha mester amansar 

garrideta i un sarireto  

ha mester amansar, 

perquè a cada herbeta 

una font hi ha. 

Qui aigua vol beure 

s’ha de agenollar; 

los genolls en terra 

que hi pugui abastar, 

los genolls en terra 

i aigua amb sa mà.  

 

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

«La sap de sa mare». 

 

Pàgina 124-127, núm. 197-198. La simbomba. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Damunt es pont de Llubí 

li posaren sa corona. 

Jo no sé com Déu mos dóna 

tantes penes a sofrir. 

 

Sa simbomba ja no anda 

a sa font t’amararé 

a davall d’un lledoner, 

baix de l’església de Randa.  

 

Sa simbomba den Ralisco 

diuen que fa tan bon so; 

n’és batiada a Manacor 

i confirmada a Llorito.  
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Simbombeta, que ets de bona.  

 

Gaspar Andreu Monar i Antoni Font i Roig de 21 anys. Pina, 8 de setembre de 1925. 

 

Pàgina 128-130, núm. 202. Ses presons de Barcelona. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Ses presons de Barcelona    del rei monarca Felip 

són unes presons tan males   no es coneix dia amb la nit.  

Me’n vénen a reconèixer 

al fil de la mitja nit,     amb una candela encesa 

i me diuen: -Don Francisco,   que n’ha pogut dormir anit? 

-Menos que los altres vespres;   hi ha una bruta canilla 

s’anomenen polls i xinxes,   escarabats i mosquits. 

-No tremoli, don Francisco,   demà et trauran d’aquí 

et duran a cal mal jutge,    allà et faran pretenir. 

-Minyonet qui portau armes,   preniu exemple de mi 

que vint-i-vuit morts he fetes,   aquesta sense mentir, 

i sa meva farà trenta     qui la farà és es botxí.  

  

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

«La sap de sa mare, com totes».  

 

Pàgina 131-133, núm. 203. A sa vorera de mar. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

A sa vorera de mar,    una donzella 

broidava un mocador    blanc per la reina. 

Com lo tengué mig brodat   li mancà seda. 

-Mariner, bon mariner,   que portau seda? 

-Quina seda voleu vós,   blanca o vermella? 

-Vermelleta la vull jo    que és més bella. 

-Entrau dins la nau, entrau,  triareu d’ella. 
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Com va ser a dins la nau   s’adormí ella. 

Cent llegues d’allà a la mar  se desperta ella. 

-Mariner, bon mariner,   portau-me en terra. 

Que jo va volta la nau   qui plorant va. 

Mon pare lo meu pare,   em voleu quitar? 

Mon pare, lo meu pare,   per un escut vostra seria. 

-Ma filla, per un minut   no et quitaria. 

 

«No en sap més». 

 

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

Pàgina 134-137, núm. 204. A la font del Guiló. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

A la font del Guiló    hi ha una guilant dama; 

s’aixeca el dematí    per rentar la bugada. 

Mentre la rentava    los tres cavallers passaren; 

com tornaven passar,    tots tres la saludaren. 

Va respondre el més gran:  -Oh, quina guilant dama! 

Va respondre el petit:   -Si jo amb ella fos casada! 

Va respondre el segon:   -Seria mormolada! 

La sogra estava a dalt   qui tot ho escoltava. 

Com son marit vengué,   a luego lo hi contava. 

L’embolica per un braç   i sa sogra per l’altre. 

Amb un garrot d’ullastre   per morta la deixaren. 

-Jesús, Catalineta,    quin metge vols tu ara? 

-El metge que jo vull:   la creu i la mortalla. 

-Jesús, Catalineta,     que n’ets de delicada! 

-Voltau darrera el llit    veureu la sang qui raja! 

-Jesús, Catalineta,    quin testament fas ara? 

-Es testament que jo fas   no us agradarà gaire: 

ets infants que deixaré   los dureu a ca ma mare; 

els vestits més bons de seda,  per les mies germanes; 
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els vestits més ordinaris,   per les mies criades; 

es vestits més bons de vellut,  per la Virgen del Carme. 

He acabat i no sé pus    d’esta oració divina, 

de sa Madona fadrina   acabat, amén Jesús.  

 

 

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

Pàgina 138-139, núm. 205. El rei de França és mort. Recollida per J. M. Casas. Hi 

ha la partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

El rei de França és mort 

et ziguzú 

jo l’he vist enterrar 

com França verí, 

com França verà 

ziguzí larà. 

Una peça de formatge 

n’és molt bona d’encetar.  

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925 

 

Pàgina 140-142, núm. 206. Vola, vola, rossinyol. Recollida per J. M. Casas. Hi ha la 

partitura duta a terme per Baltasar Samper.  

 

Vola, vola, rossinyol, 

Déu te do llarga volada, 

que, com la mar passaràs, 

una i altra vegada, 

ja diràs a mos parents 

que mon pare m’ha casada, 

que m’ha casada amb un vell, 

amb un vell barba gelada. 

Set anys ha que estic amb ell 

i no l’he mirat de cara 
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sinó un dia a descuit 

en el replà de s’escala. 

Aquell dia em prometé 

unes faldetes de gala, 

un manto de girasol 

cosit a la castellana. 

A casa de ca mon pare 

hi havia un gros pi; 

la soca n’era de plata 

i sa ramera d’or fi.  

A sa branqueta més alta 

una àliga hi feia niu. 

De set llegues duia s’aigua 

per dar beure a los seus fills,  

cada goteta que queia  

feia moure tres molins: 

un molí de sal i pebre, 

s’altre de perles i robins, 

i un de l’amor de les dames 

que encativen los fadrins.   

 

 

Madò Valenta. Pina, 8 de setembre de 1925



186 

 

 

10. CONCLUSIÓ I VALORACIÓ FINAL 
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Aquest és el punt que conclou l’estudi amb el qual hem tengut la intenció de dur a 

terme una recerca sobre una petita part del que conforma l’Obra del Canoner Popular de 

Catalunya, una de les més grans obres de recerca folklòrica dels països de parla 

catalana. A continuació, ens proposam de fer una revisió a tots els punts que formen 

aquest treball amb els quals hem intentat donar més visibilitat a tres pobles de Mallorca 

que l’any 1925 van passar a formar part del Cançoner Català. Amb aquest recorregut al 

llarg del treball revisarem i aportarem les idees principals de cada apartat i n’extraurem 

unes conclusions que ens serviran per poder fer una valoració final de tota la feina feta.  

Com hem dit a la introducció del treball, l’estudi s’estructura a partir de dos grans 

blocs, amb el primer dels quals hem tengut la intenció de parlar sobre els aspectes 

generals inherents en aquest tema. Aquesta primera part inclou l’apartat titulat «L’Obra 

del Cançoner Popular de Catalunya» que descriu –mitjançant totes les dades que ens 

han estat possibles de trobar– el que va ser aquest gran projecte. A partir de la consulta 

d’un seguit de llibres i materials, ens hem proposat d’unificar la informació trobada per 

crear un text que posi a l’abast dels interessats la descripció del que va ser el projecte, la 

posada en funcionament, els anys més brillants i el desenllaç negatiu que va tenir. Amb 

aquest text oferim unes dades que creiem que poden ser molt útils per a introduir les 

persones no especialitzades en aquest camp; d’aquesta manera podran tenir una primera 

presa de contacte amb l’OCPC.  

Aquest projecte no hagués pogut aconseguir els seus objectius sense un conjunt de 

gent que dia rere dia va treballar per poder tirar endavant l’OCPC. Moltes van ser les 

persones que van posar el seu esforç i la seva dedicació en aquesta empresa. Nosaltres 

només hem parlat de dues d’elles: Baltasar Samper i Marquès i Josep Maria Casas i 

Homs, els dos missioners de l’Obra que van fer que Algaida, Pina i Randa, a més 

d’altres pobles de les Illes Balears, passessin a formar part del Cançoner Popular de 

Catalunya. És per això, que la segona part d’aquest primer bloc que es titula «Baltasar 

Samper i Marquès i Josep Maria Casas i Homs: els missioners» ofereix un petit 

recorregut biogràfic dels dos folkloristes, però, sobretot, parla de la seva carrera com a 

estudiosos de la literatura popular catalana. És tracta, en certa manera, d’un petit 

homenatge a dues persones que van aportar el seu granet d’arena per ajudar a construir 

l’OCPC.  



188 

 

La part que continua ja confroma el que seria el segon bloc de la investigació que 

analitza més concretament tots els detalls de la participació amb l’OCPC dels pobles 

d’Algaida, Pina i Randa. Aquest és el tercer apartat del treball en el qual hi hem 

desenvolupat l’anàlisi del paper que van tenir els tres poble abans esmentats. Per dur-ho 

a terme de la millor manera possible, hem considerat oportú començar amb una 

descripció de la situació social i econòmica d’Algaida, Pina i Randa que ens ha ajudat 

també a contextualitzar l’estudi i a ubicar els possibles lectors dins la investigació. 

Després, ja hem desenvolupat l’anàlisi de l’aportació que els informants van fer al 

cançoner, prenent com a guió el dietari de la missió dut a terme per Baltasar Samper i 

Josep Maria Casas. A més a més, al llarg d’aquesta anàlisi ja podem conèixer quines 

van ser les persones del poble que van actuar com a informants dels folkloristes i també 

les seves aportacions d’entre les quals creiem que s’ha de destacar el gran nombre de 

cançons llargues o narratives que van aportar els entrevistats dels diferents pobles i 

també, en el cas concret d’Algaida, el valuós testimoni aportat per Llorenç Capellà, Biel 

Bandereta i Ramiro en referència als balls i les músiques dels cossiers del seu poble. El 

conjunt de cançons curtes de treballada també conforma un corpus que no es pot deixar 

de banda; demostra, clarament, que aquests tipus de cants eren usats per amenitzar les 

hores en què es desenvolupava la tasca diària i que en el moment en què van ser 

recollits encara era ben habitual fer-los servir.  

La següent part complementa l’apartat que el precedeix, és tracta de la reproducció 

de les memòries de les missions de recerca als pobles d’Algaida, Pina i Randa 

redactades pels dos estudiosos que van dirigir la recerca. Un apartat que ens permet 

conèixer tots els detalls de la missió: el dia que va començar, l’organització, les 

persones que van entrevistar, els ajudants de la recerca, entre molts altres detalls que són 

d’un interès extraordinari.  

Després de tenir unes quantes dades dels informants i, també, dels ajudants de la 

recerca, els dos apartats que continuen l’estudi són els que aporten el màxim nombre 

d’informació que fins al dia d’avui ens ha estat possible de proporcionar sobre les 

persones que van esdevenir els informants de Samper i Casas i Homs. D’aquesta 

manera ens hem proposat aportar alguns trets biogràfics a part dels que ens van facilitar 

els missioners que ens ajuden a saber més exactament de qui es tracta. Val a dir que 

d’alguns d’ells ens ha estat impossible trobar informació, ja sigui perquè no apareixen al 

registre ni de naixements ni de defuncions, o perquè els missioners no els van incloure 
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dins el seu llistat d’informants; d’aquesta manera, no podem saber quants anys tenien i 

es fa gairebé impossible d’identificar-los. 

Així com en l’anterior treball centrat en analitzar el paper del poble de Porreres dins 

l’OCPC (GARÍ, 2015) vam poder oferir molta informació de les persones que van servir 

d’ajuda als missioners –eren molt conegudes al poble perquè a part d’aquesta empresa, 

van dur a terme moltes activitats que els van fer esdevenir unes persones de renom de 

Porreres–, en aquest cas no ha pogut ser així perquè els ajudants no van ser persones 

molt conegudes als pobles, sinó més aviat ciutadans que es van interessar per la tasca 

dels missioners i els van voler oferir la seva ajuda. Així mateix, Samper i Casas no ens 

ofereixen gaires indicacions d’aquestes persones, gairebé ni les anomenen a la seva 

llista d’informants.  

Arribats ja en els últims punts del treball, els dos darrers apartats són els que 

proporcionen la totalitat dels ítems folklòrics recollits als diferents pobles. El primer 

d’aquests apartats «Classificació i indexació dels materials recollits» ofereix un llistat 

dels cantaires amb el títol dels ítems folklòrics que van proporcionar ja classificats 

segons el tipus de composició. A més, després de cada element folklòric, posam la 

pàgina on es poden trobar editats per així facilitar la tasca de consulta de l’edició. La 

segona part, és la que ofereix l’edició de la totalitat dels ítems folklòrics aportats pels 

diferents pobles. Amb aquestes dues parts, que consideram de gran importància, podrem 

conèixer i posar a l’abast de tots, totes les composicions de la literatura popular oral que 

van ser proporcionades pels informants dels pobles –la majoria d’ells fins ara 

desconeguts.       

 Com heu pogut veure, amb aquest treball hem tengut la intenció de fer un estudi 

aproximatiu del que va ser l’OCPC, centrant-nos en el desenvolupament de la missió 

de recerca que va visitar els pobles d’Algaida, Pina i Randa. Per tant, no es tracta d’un 

estudi exhaustiu sobre l’OCPC, aquesta seria una tasca molt difícil de dur a terme en 

un únic treball. Aquesta obra és impossible d’estudiar d’una sola tirada, per tant, el 

que ens hem proposat de fer amb els anteriors treballs i amb el que aquí presentam és 

donar a conèixer l’OCPC a través de les diferents estades que van fer els missioners 

als pobles de Mallorca.  

 Hem de remarcar però, que aquest estudi és un recull del que els tres pobles van 

aportar; no obstant això, encara hi manca alguna feina per fer i que donaria lloc a un 
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estudi ben complet del pas d’Algaida, Pina i Randa pel Cançoner, és a dir, caldria 

investigar més per poder trobar més dades sobre els informants i els ajudants de la 

missió.  

Per acabar, m’agradaria remarcar que no totes les cultures poden gaudir d’un 

projecte com el que conforma l’OCPC que és, sense cap mena de dubte, un dels punts 

de partida per a la conservació del patrimoni oral i de la cultura catalana en general. A 

més, hem de recordar la gran tasca que ha estat duent a terme Josep Massot i Muntaner, 

encarregat de la conservació del fons de l’OCPC i que des que l’arxiu va quedar sota la 

seva direcció no ha deixat de donar difusió al fons a través de la seva organització, 

l’edició dels Materials, les publicacions nombroses en referència al Cançoner, entre 

d’altres. Segurament, sense la seva tasca i la seva dedicació al projecte, avui dia el 

Cançoner Popular de Catalunya potser hagués quedat amagat dins un arxiu i ningú no 

n’hagués conegut l’existència ni n’hagués continuat el seu estudi.   

 En conclusió, a partir d’aquest treball podrem conèixer gairebé de primera mà una 

petita mostra de la literatura popular que era present als pobles estudiats al voltant de 

l’any 1925. A partir d’aquesta tasca i de totes les que presenten uns objectius similars, 

ens serà possible conèixer, respectar i posar en valor la nostra cultura popular i, a més, 

pot fer que en el futur puguin conèixer el que es cantava i el que es pensava anys enrere. 
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